นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บทนํา
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ โปร่ งใส เป็ นธรรม และ
ปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการต่อต้ านคอร์ รัปชั่น บริ ษัทจึงได้ เข้ าร่ วมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์ แนวร่ วม
ปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และ
เพื่ อเป็ นการกํ าหนดทิ ศทางและขัน้ ตอนการปฏิ บัติต ามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่นของบริ ษัทให้ เป็ นไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ดังนัน้ บริ ษัทจึงจัดให้ มีแนวทางการต่อต้ านด้ านคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
วัตถุประสงค์
นโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ นี ้ เป็ นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึง
หน้ าที่ด้วยจิตสํานึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยปราศจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หรื อ
การแสวงหาผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยเกือ้ หนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
คํานิยาม
บริ ษัท
การคอร์ รัปชัน่
(Corruption)

หมายถึง บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
หมายถึง การใช้ ตํ าแหน่ ง อํ านาจหน้ าที่ หรื อการใช้ ทรั พย์ สิ นที่ มี อยู่ในทางมิ ชอบ เพื่ อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้ จกั หรื อผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การติดสินบนเจ้ าพนักงาน
ด้ วยการชักชวน การเสนอ การให้ หรื อการรับสินบน การให้ คํามัน่ สัญญา ทังที
้ ่
เป็ นเงิ น สิ่ ง ของ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น การมี ป ระโยชน์ ทั บ ซ้ อน การปกปิ ด
ข้ อเท็จจริ ง หรื อประโยชน์อื่นใด กับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรื อบุคคล
ผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องโดยตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ หน่วยงานหรื อบุคคลนันละเว้
้
น
จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรื อผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ
หรื อสนับสนุน หรื อเพื่อประโยชน์ อื่นใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อ
บุคคลที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
การบริ จาคเพื่อการกุศล หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงิน โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน
เงินสนับสนุน
หมายถึง เงินที่จ่ายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
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ของขวัญ
ค่ารับรอง
สินบน

หมายถึง สิ่งของมีค่า ทังที
้ ่เป็ นวัตถุ สินค้ า และบริ การ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ หรื อรับโดยตรง
หรื อให้ มีการซื ้อหรื อขายในราคาพิเศษ รวมทังการออกค่
้
าใช้ จา่ ยในการรับบริ การ
หมายถึง ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการเลีย้ งอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าชมการแสดง
กีฬา รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พกั เป็ นต้ น
หมายถึง ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้ แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อจูงใจให้ ผ้ นู นั ้
กระทําการหรื อไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง ไม่ว่าการนันชอบหรื
้
อมิชอบ
ด้ วยหน้ าที่ เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรื อต่อธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
เพื่ อให้ นโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นได้ ถูกนําไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทัง้ องค์ กร และมีการกํ ากับดูแลที่
ชัดเจน บริ ษัทจึงกําหนดบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริ หาร และพนักงานให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ โดยไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัท
มีหน้ าที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพให้ เกิดขึ ้น
ในบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคนในบริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้ าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี รายงานการตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริ ษัทสามารถป้องกันการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ได้ อย่างสมเหตุสมผล
3. ผู้บริหาร
มีหน้ าที่ส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และสื่อสารนโยบายให้ พนักงานทุกคนรับทราบและ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ส่งเสริ มและสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน่ ปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เช่น ไม่ลดตําแหน่ง ไม่ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบ
ต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แม้ วา่ การกระทํานันจะทํ
้ าให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
4. พนักงาน
มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ระเบียบ ข้ อบังคับและคําสัง่ ต่างๆ ของบริ ษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้ าน
การคอร์ รั ป ชั่น รวมทัง้ จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของพนัก งาน ตลอดจนรายงานเหตุก ารณ์ ที่ น่ าสงสัย หรื อ
พฤติกรรมที่อาจเป็ นการคอร์ รัปชัน่ ของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น
คูค่ ้ า ลูกค้ า และผู้เกี่ยวข้ อง ฯลฯ ตามกระบวนการที่บริ ษัทกําหนด
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ทังนี
้ ้ กําหนดให้ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มีเนื ้อหาครอบคลุมถึงการดําเนินการ
ของบริ ษัทในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัท จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งด้ านการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ของบริ ษัท อย่ างน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั ง้ และจัด ทํ า
มาตรการจัดการความเสี่ยงให้ มีความเหมาะสมในการป้องกันหรื อลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
เป็ นไปตามระบบควบคุมภายในของบริ ษัท โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
2. บริ ษัทจัดทําขันตอนปฏิ
้
บตั ิที่เพียงพอต่อการนําไปปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายนี ้ ที่สามารถป้องกันการเกิดทุจริ ต
คอร์ รัปชั่นในการดําเนินธุรกิ จ และจัดให้ มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้ อมูลทางการเงิน การบัญชีและ
กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท เพื่อมัน่ ใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริ ษัท จัดให้ มีช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่ ป ลอดภัย เพื่ อ ให้ พนักงานของบริ ษัทและผู้มี ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
สามารถขอคําแนะนํา แจ้ งเบาะแส ข้ อเสนอแนะ หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทัง้ มีมาตรการ
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและตามแนวทางที่บริ ษัทได้ กําหนดให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
4. บริ ษัทจัดให้ มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอก
้
บริ ษัท รวมทังสาธารณชน
้
เพื่อให้ ทราบนโยบายของบริ ษัท ตลอดจนแจ้ งให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทต่างๆ ที่บริ ษัทมี
อํานาจในการควบคุมนํานโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ
5. บริ ษัทจัดให้ มีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมทังมี
้ การปฐมนิเทศให้ แก่
พนักงานใหม่ เพื่ อให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับนโยบาย มาตรการ ขัน้ ตอนปฏิ บัติในการต่อต้ านการทุจ ริ ต
คอร์ รั ป ชั่น และบทลงโทษ หากพนัก งานไม่ป ฏิ บัติ ตามนโยบายและแนวทางปฏิ บัติ นี ้ ซึ่ง กรณี เ กิ ด การทุจริ ต
คอร์ รัปชั่น คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ รับมอบหมายจะร่ วมกันพิจารณาถึงมาตรการ
ลงโทษทางวินยั หรื อการดําเนินการทางกฎหมายกับผู้บริ หารหรื อพนักงานที่กระทําการทุจริ ตคอรัปชัน่ รวมทัง้ จัดให้
มีการตรวจสอบรายละเอียดของปั ญหาที่เกิดขึน้ เพื่อหามาตรการป้องกันหรื อลดความเสี่ยง มิให้ เกิดการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ เกิดขึ ้นอีกในอนาคต
6. บริ ษัทจัดให้ มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ โดย
มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ นโยบายมีความครบถ้ วนเพียงพอ และทันต่อสภาวการณ์
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บริษัทมีมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น ดังต่ อไปนี ้
1. การช่ วยเหลือทางการเมือง
1.1 บริ ษัทมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้ การสนับสนุนหรื อกระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ อันจะทําให้ สญ
ู เสียความเป็ นกลางหรื อได้ รับความเสียหายจากการเข้ าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้ องและการให้ ความช่วยเหลือทางการเมือง
1.2 พนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรี ภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดําเนินการหรื อดําเนิน
กิจกรรมใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใดๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อดําเนินการหรื อกิจกรรมทางการเมือง
2. การบริจาคเพื่อการกุศล
2.1 การบริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้ เงินสนับสนุน ต้ องเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทังไม่
้ เป็ นการกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อ
สังคมส่วนรวม
2.2 พนักงานต้ องมีความระมัดระวังเพื่อให้ มั่นใจว่าการบริ จาคเพื่ อการกุศลนัน้ จะไม่ถูกนํ าไปใช้ เป็ นวิธีการ
หลีกเลี่ยงในการให้ สินบน ตลอดจนต้ องดําเนินการอย่างโปร่ งใสและเป็ นไปตามกฎหมาย
2.3 การใช้ เงินหรื อทรั พย์ สินของบริ ษัทเพื่อบริ จาคการกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรื อองค์กร เพื่อ
ประโยชน์ ต่อ สัง คมที่ มี ใ บรั บ รองหรื อเชื่ อถื อได้ สามารถตรวจสอบได้ และดํ าเนิ น การผ่านขัน้ ตอนตาม
ระเบียบของบริ ษัท
2.4 กรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ ขอคําปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมายอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร หรื อในเรื่ องที่มีความสําคัญอื่นๆ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการ
3. เงินสนับสนุน
3.1 การให้ เงินสนับสนุนเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริ ษัทเท่านัน้
3.2 พนักงานต้ องมีความระมัดระวังเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนนัน้ จะไม่ถูกนําไปใช้ เป็ นวิธีการ
หลีกเลี่ยงในการให้ สินบน ตลอดจนต้ องดําเนินการอย่างโปร่ งใสและเป็ นไปตามกฎหมาย
3.3 พนักงานต้ องระมัดระวังเพื่อให้ มนั่ ใจว่า การใช้ เงินหรื อทรัพย์สินของบริ ษัท เพื่อสนับสนุนโครงการต้ องระบุ
ในนามบริ ษัท โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริ ษัท
4. ค่ าของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรั บ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
4.1 บริ ษัทไม่สนับสนุนให้ ผ้ คู ้ า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง หรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทมอบ
ของขวัญ ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใดแก่พนักงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้ วย
ความลําเอียง หรื อ ความลําบากใจ หรื อ ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เว้ นแต่เป็ นการมอบ
ของขวัญตามประเพณีนิยม ซึง่ มีธรรมเนียมการให้ ของขวัญ
4.2 การให้ ของขวัญ ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใดแก่บุคคลใดๆ บริ ษัทจะใช้ ดุลยพินิจในการให้ ที่ต้องไม่เกิน
สมควร หรื อฟุ่ มเฟื อย หรื อสุรุ่ยสุร่าย หรื อผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม
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4.3 ผู้บริ หารและพนักงานไม่พึงรับเงิน ของขวัญ ของกํานัล ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่เกินความเหมาะสม
นอกเหนื อจากในโอกาสตามประเพณี นิยมซึ่งมีธรรมเนี ยมการให้ ของขวัญ แต่หากสุดวิสัยที่ ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ ให้ พนักงานที่รับเงิน ของขวัญ ของกํานัล ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่มีมลู ค่าเกิน 3,000 บาท
รายงานผู้บงั คับบัญชาตามสายงาน และปฏิบตั ิตามระเบียบที่บริ ษัทกําหนด
5. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษั ท จัด ให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทํ าธุ ร กรรมต่ างๆ ของบริ ษั ท ที่ อาจมี ขัน้ ตอนหรื อ
กระบวนการที่ เข้ าข่ ายคอร์ รั ปชั่น อย่ างน้ อยปี ล ะ 1 ครั ง้ โดยรายงานผลการประเมิ น ความเสี่ ย งดัง กล่ า วให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ รวมทัง้ ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ยงด้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ อยู่เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ นโยบายบริ หารความ
เสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรื อลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
6. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการรายงานทางการเงิน
6.1. บริ ษัทได้ มีการกําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงาน ซึง่ มีการจัดแบ่งภาระหน้ าที่ตามโครงสร้ างบังคับบัญชา และมี
การอนุมัติดําเนิ นการอย่างมีขัน้ ตอน ซึ่งพนักงานทุกคนต้ องดําเนิ นงานตามระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ องกับ การ
ปฏิบัติงานและข้ อกําหนดของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ กระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุม
ภายใน กระบวนการสอบทานและควบคุมให้ สอดคล้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน
6.2. จัดให้ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่าบริ ษัทได้ ปฏิ บัติตาม
มาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ จะรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6.3. ฝ่ ายจัดการของบริ ษัทมีความรั บผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ทันเวลา ทังงบรายปี
้
และรายไตรมาส ซึง่ จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
6.4. บริ ษัทมีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลที่พร้ อมต่อการตรวจสอบเสมอ มีหลักฐานเอกสารประกอบการ
ปฏิบตั ิงานทุกขันตอนอย่
้
างเพียงพอและครบถ้ วน
7. การฝึ กอบรมและการสื่อสาร
7.1. การสื่อสาร
• จัดให้ มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นให้ แก่ผ้ ูมีส่วนเกี่ยวข้ องรั บทราบ
ประกอบด้ วย กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอื่นที่ บริ ษัทมีอํานาจในการ
ควบคุม และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ อง
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• จัด ให้ มี ก ารสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิ บัติ ต ามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
รวมทังสื
้ ่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แม้ วา่ การกระทํานันจะทํ
้ าให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
• จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ เมื่อมีการจัดทําหรื อปรับปรุ งนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีการสื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูลทุก
ครัง้ ตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย E-mail Website ทังภายใน
้
(intranet) และภายนอก
ของบริ ษัท สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
7.2 การฝึ กอบรม
• จัดให้ มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน รวมทังปฐมนิ
้
เทศสําหรับพนักงานใหม่
• สนับสนุนให้ กรรมการและผู้บริ หารมีส่วนในการให้ ความรู้ แก่พนักงาน เพื่ อเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
8. การคัดเลือก และการประเมินผลงาน
บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการปฏิบตั ิงานในการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการคัดเลือก การ
ประเมินผลงาน การให้ ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตําแหน่งของพนักงาน อย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม
9. มาตรการแจ้ งเบาะแส / ข้ อร้ องเรี ยนการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทกําหนดให้ ผ้ ูบริ หารทุกระดับในองค์กรดูแลรั บผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะดําเนินการให้ พนักงาน
ภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ข้ อกําหนดของบริ ษัท หลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังกฎหมายต่
้
างๆ อย่างจริ งจัง และได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิในการพิจารณาและสอบสวน
เรื่ องราวร้ องทุกข์อย่างเป็ นระบบโปร่ งใส และตรวจสอบได้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรม บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทาง
รั บแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ ซึ่งได้ รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษัทเกี่ยวกับการกระทําที่อาจส่อถึงการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยผู้
ร้ องเรี ยนสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน พร้ อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี ้
การร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์
ผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนโดยตรงได้ ที่ผ้ ูอํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-643-7195
(ในเวลาทําการ) ซึง่ ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทําการสอบถามข้ อมูลเบื ้องต้ น และดําเนินการรับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนต่อไป
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กรณีร้องเรี ยนทาง E-mail หรื อ ทางไปรษณีย์
• ทาง E-mail: wid@univentures.co.th
• ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายถึง
ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
57 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนทังที
้ ่เป็ นพนักงานบริ ษัท ลูกค้ าบริ ษัท บุคคลที่รับจ้ างทํางานให้ แก่บริ ษัท หรื อผู้มี
ส่วนได้ เสียกลุ่มอื่นที่เป็ นผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนจะได้ รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ ตามกฎหมาย หรื อ
ตามแนวทางที่บริ ษัทได้ กําหนดไว้
10. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานรับทราบ เข้ าใจ ตระหนักถึงความสําคัญ และมีส่วนร่ วมใน
การปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทในหลายรู ปแบบและหลายช่องทาง เช่น การอบรม
การเผยแพร่ วีดีทศั น์ (Video) ให้ พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทัง้ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าว โดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทในเรื่ องการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
11. บทลงโทษ
ผู้ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท ถือเป็ นการปฏิบตั ิขดั กับนโยบาย
และจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ การกระทําฝ่ าฝื นใดๆ อันเป็ นเหตุให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหายหรื อสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่ฝ่าฝื นจะต้ องได้ รับโทษทางวินยั อย่างร้ ายแรง และจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั ตามข้ อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของบริ ษัทว่าด้ วยเรื่ องการลงโทษทางวินยั

หน้ า 7/7

