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ประกาศที่ 001 / 2559 

นโยบายตอ่ต้านคอรรั์ปชั่น 
  

 
บริษัท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จ ำกัด (มหำชน)  ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจริต โปร่งใส  มี

คณุธรรม  เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และ ไม่ยอมรบักำรทจุรติ คอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ โดยคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ไดป้ระกำศเจตนำรมยเ์ขำ้เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และก ำหนดใหบ้คุลำกรของบริษัท ปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้น 
คอรร์ปัชั่น อยำ่งจรงิจงั 
 

 เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน)  และบคุลำกรของบริษัท จะมีกำรด ำเนินกำรใน
กำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทจุริต คอรร์ปัชั่น ที่เหมำะสม เป็นไปตำมเจตนำรมยข์องบริษัท จึงไดจ้ดัท ำ “นโยบำยต่อตำ้น
คอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption Policy)” เป็นลำยลกัษณอ์กัษรขึน้ตำมหลกักำรควบคมุภำยใน เพื่อเป็นแนวทำง และเพื่อใหม้ี
ระบบกำรควบคมุในกำรปฏิบตัิงำนท่ีชดัเจน  ทัง้นี ้นโยบำยตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่นของบรษัิทไดจ้ดัท ำขึน้ใหส้อดคลอ้งตำมหลกั
กฎหมำยของประเทศไทย 
 
นิยาม 

บริษัท  หมำยถึง บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัท
อื่นท่ีบรษัิทมีอ ำนำจในกำรควบคมุ และตวัแทนทำงธุรกิจ 

บุคลากรของบริษัท หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิท 

กรรมการ  หมำยถึง กรรมกำรของบรษัิท  

ผู้บริหาร  หมำยถึง ผูบ้รหิำรของบรษัิทตัง้แตร่ะดบัผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป  

พนักงาน หมำยถึง พนกังำนประจ ำที่มีล  ำดบัถดัลงมำจำกผูบ้รหิำร  

คู่ค้า หมำยถึง ผูจ้ัดหำสินคำ้และบริกำรใหก้บับริษัท ผูอ้อกแบบ ที่ปรึกษำ ผูร้บัเหมำ ผูร้บัเหมำ
ช่วง 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง ผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ คูค่ำ้ เจำ้หนี ้พนกังำน ตลอดจนภำครฐั  

การทุจริตคอรรั์ปชั่น หมำยถึง กำรติดสินบนไม่วำ่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ  ในที่นีห้มำยถึง กำรทจุริต ,กำรเรียก  หรอื 
กำรเสนอให้/สัญญำว่ำจะให้สินบน ,กำรกรรโชก ,กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง เงิน 
ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม ใหแ้ก่เจำ้หนำ้ที่รฐั หรือเอกชน หรือผูม้ีหนำ้ที่
เก่ียวขอ้ง ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเวน้กำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ อนัเป็นกำรใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึง่ธุรกิจหรอืผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไมเ่หมำะสม
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ในทำงธุรกิจ ทัง้นีเ้วน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ประเพณีทอ้งถ่ิน 
หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ ใหก้ระท ำได ้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือในรูปแบบอื่น ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง เช่น กำรใหกู้เ้งิน กำรใหส้ิ่งของหรือบริกำร กำรโฆษณำ
สนบัสนนุพรรคกำรเมือง กำรบรจิำคเงินเพื่อรว่มกิจกรรมตำ่งๆ ขององคก์รที่มีควำมสมัพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัพรรคกำรเมืองในลกัษณะก่อใหเ้กิดผลประโยชนต์ำ่งตอบแทนในทำงมิชอบ เป็น
ตน้ 

 
นโยบายและแนวปฏิบัต ิ

1. หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทเรียกรอ้ง ด ำเนินกำร หรือยอมรับกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นในทกุ
ประเภทและทุกหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทเขำ้ไปเก่ียวขอ้ง โดยร่วมกันส่งเสริม
คำ่นิยมควำมซื่อสตัยส์จุรติ และควำมรบัผิดชอบใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. จดัใหม้ีกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นของบริษัทและจดัท ำมำตรกำรปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกบั
ควำมเสีย่งนัน้และเป็นไปตำมระบบควบคมุภำยใน 

3. จดัใหม้ีกำรปฐมนิเทศและกำรฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลำกร เพื่อใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบันโยบำย มำตรกำร 
และขัน้ตอนปฏิบตัิในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น  

4. จัดใหม้ีระบบควบคุมภำยในเพื่อใหม้ั่นใจในประสิทธิภำพและประสิทธิผลของนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่น ซึง่ครอบคลมุถึงกระบวนกำรเก็บบนัทกึขอ้มลูทำงกำรเงิน กำรบญัชี กระบวนกำรบรหิำรทรพัยำกร
บคุคลและกระบวนกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิงำนของบรษัิท 

5. จดัใหม้ีกำรรำยงำน กำรติดตำม และกำรทบทวนเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 
โดยมีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำนโยบำยมีควำมครบถว้น เพียงพอ และทนัต่อ
สภำวกำรณ ์

6. จัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรที่ปลอดภัยให้บุคลำกรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยสำมำรถขอ
ค ำแนะน ำ แจง้เบำะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนกรณีเก่ียวกบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยมีมำตรกำรคุม้ครอง
สทิธิใหแ้ก่บคุคลดงักลำ่ว 

7. จดัใหม้ีกำรสื่อสำรนโยบำยในกำรต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท เพื่อใหเ้กิดกำร
ปฏิบตัิตำมในวงกวำ้ง ซึง่รวมไปถึงกำรแจง้ใหบ้รษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทอื่นที่บรษัิทมีอ ำนำจในกำรควบคมุ 
และตวัแทนทำงธุรกิจ น ำนโยบำยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษัิทไปปฏิบตัิ 

8. สง่เสริมใหม้ีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ประสบกำรณ ์และแนวปฏิบตัิที่ดีระหว่ำงบริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสำหกรรม
เดียวกนักบับรษัิท รวมทัง้ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย เพื่อเป็นแนวรว่มปฏิบตัิและเขำ้รว่มในกิจกรรมตอ่ตำ้นกำร
ทจุรติคอรร์ปัชั่นซึง่จดัขึน้โดยบรษัิท สมำคม หอกำรคำ้ หรอืหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่นๆ 

9. บนัทึกและเก็บรกัษำขอ้มูลทำงกำรเงินและบญัชีของบริษัทใหเ้ป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได ้โดยมีระบบควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในอยำ่งมีประสทิธิภำพและเช่ือถือได้
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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มาตรการและแนวปฏิบัตทิีเ่กี่ยวข้อง 

การช่วยเหลือทางการเมือง   

บริษัทมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่มีนโยบำยใหก้ำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองหรือกระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่
พรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองใดๆ บุคลำกรของบริษัทมีสิทธิและเสรีภำพตำมกฎหมำยรฐัธรรมนูญ และ
กฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น กำรใชส้ทิธิลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ บคุลำกรของบรษัิทตอ้งไมใ่ชท้รพัยส์นิของบริษัท
หรอืใหบ้รกิำรในนำมของบรษัิทเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมือง หรอืกระท ำกำรใดๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจวำ่
บรษัิทมีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืใหก้ำรสนบัสนนุพรรคกำรเมืองหรอืกลุม่กำรเมืองใดๆ 
 
การรับและให้ของขวัญ หรือประโยชนอ์ื่นๆ 

หำ้มมิใหม้ีกำรรบัหรือใหข้องขวญัหรือประโยชนอ์ื่นใด เวน้แต่ได้ด  ำเนินกำรอยำ่งถกูตอ้ง เปิดเผย และโปรง่ใส โดย
ไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบตัิของบริษัท รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร รฐัวิสำหกิจ และ
หนว่ยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง มีควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ ์เทศกำล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแตล่ะทอ้งถ่ิน 
ไม่ใช้เป็นข้ออ้ำงส ำหรับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  ไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชนข์องบรษัิท หำ้มรบัหรอืใหข้องขวญั หรอืประโยชนอ์ื่นๆ หำกกำรกระท ำเหลำ่นัน้จะมีผลกระทบเก่ียวกบั
กำรด ำเนินงำนของบรษัิท 
 
การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงนิสนับสนุน 

ตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงถกูตอ้ง เปิดเผย และโปรง่ใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบตัิ
ของบริษัท รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร รฐัวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบันโยบำยดำ้นสงัคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม หรือกิจกรรมเพื่อสง่เสริมกำรพฒันำสูค่วำมยั่งยืนของบริษัท หรือเป็นกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิด
ประโยชนต์อ่สงัคม ไมใ่ชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่น ไมม่ีวตัถปุระสงคแ์อบแฝงเพื่อสรำ้งควำมไดเ้ปรียบ
หรือสรำ้งแรงจูงใจในกำรเอือ้ประโยชนท์ำงธุรกิจไม่ก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชนข์องบรษัิท ตอ้งจดัท ำบนัทกึขออนมุตัิโดยระบวุตัถปุระสงคแ์ละช่ือบคุคล/หนว่ยงำนผูร้บับรจิำคหรอืรบั
กำรสนบัสนุนอย่ำงชัดเจน พรอ้มแนบเอกสำรที่เก่ียวขอ้งเพื่อน ำเสนอผูม้ีอ  ำนำจของบริษัทพิจำรณำอนุมตัิก่อน
ด ำเนินกำร 

 
การตรวจสอบงานจัดซือ้และท าสัญญา 

ก ำหนดแผนงำนใหช้ดัเจน ก ำหนดนโยบำย อ ำนำจด ำเนินกำร และมีมำตรกำรควบคมุที่ชดัเจนเพื่อใหพ้นกังำนท่ี
เก่ียวขอ้งปฏิบตัิตำม โดยหำกมีกำรด ำเนินงำนเกินกว่ำที่ก ำหนด จะตอ้งผ่ำนกำรอนมุตัิตำมระเบียบ รวมทัง้ใหม้ี
หนว่ยงำนกลำงในกำรตรวจสอบเพื่อยืนยนัควำมถกูตอ้งอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ทัง้นี ้เพื่อใหม้ำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงทั่วถึงทัง้องคก์ร บริษัทตอ้งจัดให้มี
กระบวนกำรสนบัสนนุเพื่อป้องกนักำรเกิดทจุริตคอรร์ปัชั่นที่เพียงพอ ไดแ้ก่ กระบวนกำรในกำรตรวจสอบงำนขำย
และกำรตลำด กำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรบริหำรทรพัยำกรบคุคล กำรเงินและกำรบญัชี เป็นตน้ โดยก ำหนดใหร้ะเบียบ
ปฏิบตัิภำยในองคก์รตอ้งมีกำรควบคมุภำยในท่ีครอบคลมุกำรปอ้งกนักำรเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่นอยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท  

มีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนมุตัินโยบำย รวมถึงกำรก ำกบัดแูลใหม้ีระบบ ที่สนบัสนนุกำรตอ่ตำ้น
คอรร์ปัชั่นที่มีประสิทธิภำพ  เพื่อใหม้ั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำร และพนกังำนทกุระดบั ไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบั
กำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมถึงพิจำรณำประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกับกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่น เพื่อก ำกบัดแูลใหม้ีกำรด ำเนินกำรท่ีทนัตอ่สถำนกำรณ์ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

มีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี ระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่เช่ือมโยงกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรทุจริต เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทมีควำมรดักุม เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ รวมถึงพิจำรณำประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกบักำร
ทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อก ำกบัดแูลใหม้ีกำรด ำเนินกำรท่ีทนัตอ่สถำนกำรณ ์
 
กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร  

มีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรก ำหนดใหม้ีระบบ และใหก้ำรสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น เพื่อ
สื่อสำรไปยงัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบ และมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย รวมถึงน ำเสนอประเด็น
เรง่ดว่นเก่ียวกบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่น (ถำ้มี) ตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิท 
 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งองคก์ร  

มีหนำ้ที่ก ำกับดูแล และสนับสนุน ใหม้ีกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นให้
เพียงพอ เหมำะสม 

ส านักตรวจสอบภายใน  

มีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนวำ่เป็นไปอยำ่งถกูตอ้ง  ตรงตำมนโยบำย แนว
กำรปฏิบตัิงำน อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีระบบ
ควบคมุที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ยงดำ้นคอรร์ปัชั่นที่อำจเกิดขึน้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ รวมทัง้แจง้และติดตำมผลกบัหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหม้ั่นใจวำ่ฝ่ำยจดักำรไดม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขใน
ประเด็นดงักลำ่วแลว้ 

 
บุคลากรของบริษัท  

จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยนี ้กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืน จะต้องรำยงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืผำ่นช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไวต้ำมนโยบำยกำรแจง้กำรกระท ำผิดและใหค้วำมคุม้ครองผู้
รอ้งเรยีน (Whistleblower Procedures) ของบรษัิท   
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures)  

1. บริษัท ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ของผูม้ีสว่นไดเ้สีย สำมำรถแจง้เบำะแสหรือแจง้
ขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รำยละเอียดหลกัฐำนตำ่งๆ ไดต้ำมช่องทำง ตอ่ไปนี ้ 
- ติดต่อกบัคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่ำนผูบ้ริหำรของบริษัทฯ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นตำ่งๆ 

เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจรวมทัง้กำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตำ่งๆ ผำ่นทำง  www.homepro.co.th 
หวัขอ้ติดตอ่เรำ > ติดตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

 

- ติดต่อกับคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง โดยไม่ผ่ำนผูบ้ริหำรของบริษัทฯ เพื่อแสดงควำมคิดเห็น
ต่ำงๆ  เ ก่ียวกับกำรด ำ เนินธุ ร กิจรวมทั้งกำรแจ้ง เบำะแสหรือข้อร้อง เรียนต่ำงๆ ผ่ำนทำง  
www.homepro.co.th หวัขอ้ติดตอ่เรำ > ติดตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

- ติดตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยผำ่นส ำนกัตรวจสอบภำยใน โดยผำ่นทำงช่องทำงไปรษณียม์ำยงั 
ส านักตรวจสอบภายใน 
บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
31 ถนนประชำช่ืนนนทบรุ ีต.บำงเขน .เมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุ ี 11000  

 

- มีควำมประสงคจ์ะติดตอ่กบัหนว่ยงำนทรพัยำกรบคุคล โดยสง่ไปรษณียม์ำยงั 
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
31 ถนนประชำช่ืนนนทบรุ ีต.บำงเขน .เมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุ ี 11000  

 
2. กำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรอืขอ้เรยีกรอ้ง  ผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่แจง้เบำะแสหรอืขอ้เรยีกรอ้งตำมขอ้ 1. 

- ผูแ้จง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนขำ้งตน้ ไมต่อ้งเปิดเผยช่ือแตอ่ยำ่งใด  
 

- กรณีผูแ้จง้เบำะแส หรือขอ้เรียกรอ้ง แจง้ช่ือใหก้ับบริษัท บริษัทจะปกปิด ช่ือ ที่อยู่ หรือขอ้มูลใดๆ  ที่
สำมำรถระบถุึงตวัผูแ้จง้เบำะแสหรอืขอ้เรยีกรอ้งได ้และจะเก็บรกัษำขอ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั 

 

- ถือเป็นหนำ้ที่ของบรษัิท หรอืผูบ้งัคบับญัชำ หรอืหวัหนำ้หนว่ยงำน ในกำรใชด้ลุพินิจสั่งกำรท่ีสมควรเพือ่
คุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส หรือขอ้เรียกรอ้ง พยำน และบคุคลที่ใหข้อ้มลูในกำรสอบสวนมิใหต้อ้งรบัควำม
เดือดรอ้น หรอืควำมไมช่อบธรรมอนัเนื่องมำจำกกำรรอ้งเรยีน กำรเป็นพยำน หรอืกำรใหข้อ้มลู 

 

การส่ือสารและการเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัตใินการต่อต้านคอรรั์ปช่ัน 

จดัใหม้ีกำรสือ่สำรนโยบำยและมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งรบัทรำบ ประกอบดว้ย 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคมุ ตวัแทนทำงธุรกิจ และคู่คำ้  
ผ่ำนช่องทำง กำรสื่อสำรของบริษัท ไดแ้ก่ ป้ำยต่ำงๆ ภำยในบริษัท เว็บไซตท์ัง้ภำยใน และภำยนอกของบริษัท รำยงำน
ประจ ำปี จดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์รวมถึงจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนเก่ียวกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุริต
คอรร์ปัชั่นของบรษัิท 

http://www.homepro.co.th/
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นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัสนบัสนนุใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรมีสว่นในกำรใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำน เพื่อเป็นแบบอยำ่งที่ดี
ในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

ทัง้นี ้เมื่อมีกำรจดัท ำหรือปรบัปรุงนโยบำยและมำตรกำรที่เก่ียวขอ้ง ใหม้ีกำรสื่อสำรและเปิดเผยขอ้มลูทกุครัง้ตำม
ช่องทำงกำรสือ่สำรท่ีเหมำะสม  
 

บทลงโทษ 

บคุลำกรของบริษัทที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรป้องกนักำรหำผลประโยชนใ์นหนำ้ที่โดยมิชอบ  ถือเป็น
กำรฝ่ำฝืนค ำสั่ง และ/หรือระเบียบของบริษัทจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบขอ้บงัคบัที่บริษัทก ำหนด
ไว ้ หรอืตำมหลกัเกณฑ/์ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง นอกจำกนีอ้ำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ที่ปฏิเสธกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่น แมว้ำ่กำรกระท ำนัน้จะท ำใหบ้รษัิทสญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจ 

ทัง้นี ้ใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 1  มกราคม 2559  เป็นตน้ไป 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั  

 

  

 

 ( นายคณุวฒุิ     ธรรมพรหมกลุ ) 

 ตวัแทนคณะกรรมการ 

 และกรรมการผูจ้ดัการ 


