นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดั ทานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน (Anti - Corruption Policy) เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจและพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยั่งยืน โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ห้ามดาเนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชันในรู ปแบบใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้าง
ความมั่นใจต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัท รวมถึงต้องปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทกาหนดให้มีการสอบ
ทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้อกาหนดในการ
ดาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดทางกฎหมาย โดยได้กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกระดับและทุกฝ่ ายงานรู แ้ นวทางปฏิบัติเพื่อที่ จะไม่เกี่ ยวข้องกับการ
คอร์รปั ชันใด ๆ ทัง้ สิน้
2. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมของพนักงาน เพื่ อป้องกันและต่อต้านการคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บคุ คลทั่วไป และผูม้ ีสว่ นได้เสียในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ขอบเขต
บริษัทกาหนดขอบเขตของผูส้ ว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. ภายใน หมายถึง บุคคลภายในบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับ
2. ภายนอก หมายถึง บุคคลภายนอกบริษัท ได้แก่ ลูกค้า ผูข้ ายสินค้าหรือบริการ (Supplier) คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี ้ ลูกหนี ้
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่าง ๆเป็ นต้น
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีการฏิบตั ิดา้ นการต่อต้าน
คอร์รปั ชันที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึง ความสาคัญของการต่อต้านคอร์รปั ชั น
และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุม
ภายใน และระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้ม่ นั ใจว่าเป็ นไปมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง
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พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
รวมทัง้ ให้คาปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการนานโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันไปปฏิบตั ิ และ
กาหนดให้มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน เพื่อสือ่ สารไปยังพนักงานของบริษัทและผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายนาไปปฏิบตั ิใช้ รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชันว่ามีการปฏิบตั ิงานถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกาหนด
ของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบควบคุม ทีม่ ีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันที่
อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่าง
เคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทาที่เข้าข่ายคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องไม่ทาพฤติกรรมใดที่เป็ นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็ น
การทุจริตคอร์รปั ชัน การให้ หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มา
หรือคงไว้ซงึ่ ธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิ ดชอบทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวข้อง
4. บริษัทจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุค ลากรของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน หรือแจ้งเบาะแส
เรือ่ งการคอร์รปั ชันให้กบั บริษัท ตามที่กาหนดไว้ในมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับที่บริษัทได้กาหนดขึน้ แม้วา่ การกระทา
นัน้ จะทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
5. กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานของบริษัท และบริษัท ย่อ ยที่ ก ระท าการทุจริต คอร์ร ัป ชั น ถื อ เป็ น การกระทาผิด
จรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาบทลงโทษทางวินยั ตามระเบียบวินยั ที่บริษัทกาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจ
ได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
6. บริษัทยึดถือและให้ความสาคัญในการเผยแพร่ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมกับบริ ษัท หรือมี
ส่ว นได้เ สีย กับ บริษั ท ในเรื่อ งที่ ต ้อ งปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ นไปตามนโยบายต่อ ต้านการคอร์ร ัป ชั น ตลอดจนการเปิ ด เผยข้อ มูลต่อ
สาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
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7. บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน
8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน ตัง้ แต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลือ่ นตาแหน่ง
9. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการคอร์รปั ชัน กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง โดยยึดถือข้อปฏิบตั ิในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1) ห้า มกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานของบริษัท เรีย กร้อ ง รับ หรือ จ่ า ยผลประโยชน์ใดๆ ในรู ป เงิ นทดแทน
ของขวัญ ของมีค่าใดๆ รวมถึงบริการต่างๆ จากคู่คา้ ตัวแทนซือ้ ขาย เจ้าหนี ้ บุคคลภายนอก หรือ คู่ แข่งของบริษัท ไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้ สิน้ ที่ไม่สจุ ริต หรือเป็ นการเอือ้ ประโยชน์ตอ่ คูค่ า้ หรือ ตัวแทนซือ้ ขาย เจ้าหนี ้ บุคคลภายนอกและตนเอง
2) การเลีย้ งรับรอง รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี ให้ดาเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และปราศจาก
วัตถุประสงค์แอบแฝง โดยต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี ้
2.1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถเลีย้ งรับรอง และให้ของขวัญแก่พนั ธมิตรทางธุรกิจได้
หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี ้
ก) ไม่เป็ นการกระทาเพื่อครอบงา ชักนา หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบผ่ าน
การกระทาที่ไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึง่ การช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
ข) เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทตามที่กาหนดไว้
ค) เป็ นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของนามของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ
บริษัทย่อย และกระทาอย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
ง) ประเภท และ มูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ
จ) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสาคัญ ซึ่งถือเป็ นธรรม
เนียมปฏิบตั ิท่วั ไป
2.2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ตาม
เทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบตั ิท่วั ไป โดยจะต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 2,000 บาท ทัง้ นี ้ ของขวัญที่รบั ได้จะต้องไม่เป็ นเงินสด หรือ
เทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกานัล หรือบัตรของขวัญ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ ผูร้ บั ของขวัญต้องแจ้ง
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันที และจัดทารายงานการรับของขวัญ และส่งของขวัญดังกล่าว ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็ น
ของรางวัลให้กบั พนักงานในเทศกาลต่างๆ หรือนาไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม
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 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง
1) บริษัทวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
2) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย นาเงิน ทรัพย์สนิ สินค้า และบริการของบริษัท ไป
ร่วมสนับสนุนทางการเมือง หรือดาเนินการในทางหนึ่งทางใดที่เป็ นการใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น บุคลากร อาคารสถานที่
ในการส่งเสริม หรือโฆษณา เพื่อประโยชน์ทางการเมือง หรือมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอือ้ ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบั บริษัท
3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญู แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรือนาทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือใดๆ ของ
บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการใดๆ ในทางการเมือง และหากมีการเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวัง ไม่ให้ก าร
ดาเนินการใดๆ ทาให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล
1) ในการบริจาคเพื่อการกุศลทัง้ ในรู ปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรู ปแบบอื่นๆ เช่น การให้
ความรู ้ หรือสละเวลา เป็ นต้น บริษัทจะต้องดาเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และปราศจากจุดประสงค์แอบแฝง
อาทิเช่น การให้สนิ บนเพื่อความได้เปรียบทางการค้า เพื่อสนับสนุนทางการเมือง เป็ นต้น
2) ต้องพิสจู น์ได้ว่าการบริจาคนัน้ มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลจริง และมีการดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้
วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
3) ต้องพิสจู น์ได้วา่ การบริจาคนัน้ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรือหน่วยงานใด
ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบตั ิท่ วั ไป เช่น การติดตราสัญญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท การประกาศชื่อ
บริษัท ณ สถานที่จดั งาน หรือในสือ่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
4) การบริจาคสามารถระบุชื่อได้ในนามบริษัทเท่านัน้ โดยผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิตามระเบียบของบริษัทที่กาหนดไว้
และมั่นใจได้วา่ การบริจาคนัน้ จะไม่ถกู นาไปใช้เป็ นวิธีการหลีกเลีย่ งการให้สนิ บน
 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน
การให้เงินสนับสนุนเป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล
โดยอาจกระทาได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
1) ต้องพิสจู น์ได้วา่ ผูข้ อเงินสนับสนุนได้ทากิจกรรมตามโครงการที่ขอการสนับสนุนจริง และเป็ นการดาเนินการเพื่อ
สนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
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2) ต้องพิสจู น์ได้ว่า การให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พกั และ
อาหาร เป็ นต้น ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณ
ตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
3) ในการเป็ นผูใ้ ห้เงินสนับสนุนจะต้องจัดทาใบบันทึกคาขอ ระบุชื่อผูร้ บั เงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการ
สนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทัง้ หมด เสนอให้ผมู้ ีอานาจอนุมตั ิของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอานาจอนุมตั ิของ
บริษัท
5. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
5.1 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทได้กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชันไว้ดงั นี ้


ผูแ้ จ้งหรือร้องเรียนจากภายใน

บริษัทกาหนดให้บคุ คลภายในบริษัททุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรายงานเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทหรือกิจกรรมของบริษัทไปยังบุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี ้
(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่
(2) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(3) กล่องรับความคิดเห็น
(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ hr@interpharma.co.th


ผูแ้ จ้งหรือร้องเรียนจากภายนอก
(1) ทางไปรษณีย ์ หรือนาส่งที่
ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ comsec@interpharma.co.th
(3) เว็บไซต์บริษัท www.interpharma.co.th

5.2 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจะ
จากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงานตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
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ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชันของผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่
ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อน
อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็ นพยาน หรือการให้ขอ้ มูล
ผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และ
เอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ น
การเปิ ดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
5.3 การดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
1) เมื่ อ ได้ร ับ การแจ้ง เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ต รวจสอบภายใน หรือ แต่ง ตัง้
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็ นผูก้ ลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็ นระยะให้ผแู้ จ้งเบาะแสหรือผู้
ร้องเรียนได้ทราบ
2) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูล หรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอั นควรเชื่อได้ว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้
กระทาการทุจริตคอร์รปั ชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผถู้ กู กล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหา และพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือ
หลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการกระทาอันทุจริตคอร์รปั ชันนัน้ ตามที่ถกู กล่าวหา
3) หากผู้ถูก กล่า วหาได้ก ระท าการทุจ ริตคอร์ร ัปชั น นั้น จริง ผู้ก ระท าการทุจริต คอร์ร ัป ชั น นั้น ไม่ว่าจะเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้อง
ได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ และหากการกระทาทุจริตนัน้ เป็ นการกระทาที่ผิดต่อกฎหมาย
ผูก้ ระทาผิดนัน้ อาจจะต้องได้รบั โทษทางกฎหมาย ทัง้ นีโ้ ทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คาตัดสินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบถือเป็ นอันสิน้ สุด
4) การรายงานผล ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิ สระ หรือ เลขานุ การบริษัท รายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผลให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียซึง่ เป็ นผูร้ อ้ งเรียนทราบ หากผูร้ อ้ งเรียนเปิ ดเผยตนเอง
ทัง้ นี ้ ข้อบังคับเกี่ย วกับการทางานของบริษัทในหมวดที่ 8 ข้อที่ 8.4 “โทษทางวินยั กรณีรา้ ยแรง” ได้กล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนว่า การทุจริตคอร์รปั ชันถือเป็ น “การกระทาความผิดร้ายแรง” มีบทลงโทษขัน้ สูงสุด คือ เลิกจ้างโดยไม่มีการจ่ายเงิน
ชดเชย
5.4 การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
1) บริษัทจัดให้มีการสือ่ สารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนให้บคุ คลภายในบริษัทรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ งานอบรม
หรือสัมมนาประจาปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็ นต้น เพื่อให้ทกุ คนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ
และปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างจริงจัง
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2) บริษัทสือ่ สารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไป
ยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่คา้ ทางธุรกิจ และผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางต่ างๆ เช่น เว็บไซต์
ของบริษัท รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี เป็ น ต้น เพื่ อ สร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นใน
มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเช่นเดียวกับบริษัท
3) บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างสม่าเสมอ
นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันฉบับแก้ไขนี ้ ได้รบั การอนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
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