นโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของบริ หารงานและดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดําเนิน
ธุรกิ จด้ วยความสุจริ ตและโปร่ งใส จึงกําหนดนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นขึน้ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท หลีกเลี่ยงการกระทําอันใดที่อาจเป็ นการเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบไม่
ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้ อมแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้ องกับตน
1.

ขอบเขต

1.1 นโยบายฉบับนี ้ใช้ บงั คับกับกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างทุกคนของบริ ษัท
1.2 บริ ษั ท จะดํ าเนิ น การให้ ผ้ ูรับสิท ธิ (Franchisee) หรื อ บุค คลใดๆ ที่ ก ระทํ าการแทนในนามบริ ษั ท ปฏิ บัติ ต าม
นโยบายฉบับนี ้
2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ

2.1 คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และมอบหมายให้ ฝ่าย
จัดการทําหน้ าที่กํากับดูแลให้ มีการนํานโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปใช้ ปฏิบตั ิ
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมิน
ความเสีย่ งเกี่ยวกับการทุจริ ตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ เสนอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสีย่ งที่จะทําให้
เกิดโอกาสการทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัทน้ อยที่สดุ และมีความเหมาะสม
กับรูปแบบธุรกิจของบริ ษัท
2.3 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแล และสื่อสารไปยังพนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายให้ มีการนํานโยบายไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและเคร่งครัด รวมถึงต้ องมัน่ ทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรื อข้ อกําหนดของกฎหมาย เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการ

2.4 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน จะต้ อ งปฏิบัติห น้ าที่ ให้ เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ กําหนดไว้ และเสนอ
รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสีย่ งเกี่ยวกับการทุจริ ต ที่เกิดจากการตรวจสอบ
ระบบการควบคุม ภายในให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ ทราบ รวมถึ งจะต้ อ งปฏิ บัติ งานตามที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ มอบหมาย ในเรื่ องการตรวจสอบการทุจริ ต ที่ เกี่ ยวข้ องกับ องค์ กร นอกเหนื อจากแผนการตรวจสอบ
ภายในที่ได้ กําหนดไว้
3.

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ างของบริษัท ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่าง

เคร่งครัดโดยจะต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการทุจริตทั ้งทางตรงหรื อทางอ้ อม ดังนี ้
3.1 กรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้ างของบริ ษัทต้ องไม่กระทําการใดที่มีพฤติกรรมหรื อมีสว่ นร่วมใดที่แสดง
ให้ เห็นว่าเป็ นการให้ หรื อรับสินบนแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่ตนทําหน้ าที่รับผิดชอบทังโดยตรง
้
หรื อโดยอ้ อม เพื่อให้
ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ในทางมิชอบหรื อเรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรื อผู้ที่ทําธุรกิจกับบริ ษัท การให้ หรื อรับ
ของขวัญ ของกํานัล การเลี ้ยงรับรอง ให้ ดําเนินการได้ ตามที่กําหนดในจรรยาบรรณ
3.2 การใช้ เงิน หรื อ ทรัพย์สินของบริ ษัท เพื่อบริ จาคการกุศลหรื อให้ เงินสนับสนุนต้ องกระทําในนามบริ ษัทเท่านั ้น
โดยการบริ จาคเพื่อการกุศล ต้ องเป็ น มูลนิธิ สถานศึกษา องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรื อ
้
ยบของบริ ษัท
องค์กรเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคม ที่มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
4.

การแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
บุค คลใดหากพบเห็น การกระทํ าที่ เข้ าข่ายการทุจริ ต หรื อ ส่อ ไปในทางทุจ ริ ต ที่ มี ผ ลเกี่ ยวข้ อ งกับบริ ษั ท ทัง้

ทางตรง หรื อทางอ้ อม ต้ องไม่ละเลย หรื อเพิ กเฉยต่อ พฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบทันที หรื อแจ้ งผ่านช่องทางการแจ้ งเบาะแส ตามที่ได้ กําหนด ดังนี ้
1) แจ้ งผ่านช่องทางอี เมล์ ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ eakapong@jwd-logistics.com หรื อ
เลขานุการบริ ษัท ที่ nattapume@jwd-logistics.com
2) แจ้ ง ผ่ า นช่ อ งทางอี เมล์ ข องประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ที่ charvanin@jwd-logistics.com หรื อ กล่ อ งรั บ
ความเห็น CEO Talk

3) แจ้ งผ่านช่องทางอีเมล์สอื่ สารองค์กรที่ pr@jwd-logistics.com
5.

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริ ต บริ ษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่หรื อ

ข้ อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ น
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน เท่านั ้นที่สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลดังกล่าวได้
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หาร มี ห น้ าที่ ในการใช้ ดุล ยพิ นิ จสั่งการตามที่
เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ไม่ให้
ได้ รับความเดือนร้ อน อันตรายใด หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้ งเบาะแส ร้ องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อ
การให้ ข้อมูล
ทั ้งนี ้ ผู้ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยน มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยน
และเอกสารหลัก ฐานของผู้ร้องเรี ย นและผู้ให้ ข้ อ มูล ไว้ เป็ น ความลับ ห้ ามเปิ ด เผยข้ อ มูล แก่ บุค คลอื่ น ที่ ไม่มี ห น้ าที
เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฎหมายกําหนด
6.

ขัน้ ตอนการดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

6.1 เมื่อ ได้ รับการแจ้ งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารจะเป็ น ผู้ก ลั่น กรอง
สืบสวนข้ อเท็จจริ ง หรื อมอบหมายให้ ตวั แทน (ผู้บริ หาร) เป็ นผู้กลัน่ กรองสืบสวนข้ อเท็จจริ ง
6.2. ระหว่างการสืบสวนข้ อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาจจะมอบหมายให้
ตัวแทน (ผู้บริ หาร) แจ้ งผลความคืบหน้ าเป็ นระยะให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนได้ ทราบ
6.3 หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ วา่ ผู้ที่ถกู กล่าวหาได้ กระทําการ
ทุจริ ตจริ ง บริ ษัทจะให้ สิทธิ ผ้ ูถูกกล่าวหา ได้ รับทราบข้ อกล่าวหา และให้ สิทธิ ผ้ ูถูกกล่าวหาพิสูจน์ ตนเอง โดยการหา
ข้ อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้ เห็นว่าตนเองไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําอันทุจริ ต ตามที่ได้ ถกู กล่าวหา

6.4 หากผู้ถกู กล่าวหา ได้ กระทําการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนันถื
้ อว่าเป็ นการกระทําผิดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต หรื อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทได้ กําหนดไว้ และหาก
การกระทําทุจริ ตนันผิ
้ ดกฎหมาย ผู้กระทําผิดอาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฎหมาย

