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นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย บริหารจัดการโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดนโยบายต่อต้าน
การทุ จ ริต คอร์รัป ชั่น ทุ ก รู ป แบบที่ อาจเกิ ดขึ น้ จากการปฏิ บัติงานและการติ ดต่อ กับ ผู้มีส่วนได้เสี ย ซึ่งบริษั ท ฯ
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด
คานิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
คอร์รปั ชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบ
ให้ ให้คามั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่รฐั หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ประโยชน์ทางธุรกิจหรือแนะนาธุ รกิจให้แก่บริษัทโดยเฉพาะ
หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ท่ีกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทาได้
นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดาเนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชั่นในทุกรู ปแบบทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทาน
การปฏิ บัติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้านคอร์รัป ชั่น นี ้อ ย่ างสม่ า เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง การปฏิ บัติ แ ละ
ข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่นั ว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสาคัญ
กับการต่อต้านคอร์รปั ชั่นและปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ
บัญ ชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ ยวข้องกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เพื่อให้ม่นั ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
3. ผูบ้ ริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
การต่อต้านคอร์รปั ชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย จัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงาน
เพื่ อให้ความรู เ้ กี่ ย วกับ นโยบายและแนวปฏิ บัติในการต่อต้านทุจ ริตคอร์รัป ชั่น รวมทั้งทบทวนความ
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เหมาะสมของระบบและมาตรการต่ างๆ เพื่ อให้ส อดคล้อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ ระเบี ย บ
ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น และสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจ
ดาเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแ ล เพื่อให้ม่ ันใจว่ามีระบบ
ควบคุม ที่ มีค วามเหมาะสมและเพี ย งพอต่ อความเสี่ ย งด้านคอร์รัป ชั่น ที่ อาจเกิ ด ขึน้ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การดาเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่นและ
จรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องคอร์รปั ชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานบริษัท ฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิ กเฉย เมื่อพบเห็น การกระทาที่ เข้าข่ายคอร์รปั ชั่น ที่ เกี่ ยวข้องกับ
บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผูบ้ ังคับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญ ชา หรือบุคคลที่กาหนดให้ทา
หน้าที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัท กาหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความเป็ น ธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ ปฏิ เสธการคอร์รปั ชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รปั ชั่น ที่่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รปั ชั่น ตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ใน Whistle blower policy
4. ผูท้ ่ีกระทาคอร์รปั ชั่น เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่ งจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัย
ตามระเบี ยบที่บ ริษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้น ผิ ด
กฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิบัติ
หน้าที่ ท่ี เกี่ ย วข้องกับ บริษั ท ฯ หรืออาจเกิ ด ผลกระทบต่อ บริษั ท ฯ ในเรื่องที่ ต้องปฏิ บัติ ให้เป็ น ไปตาม
นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่นนี ้
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รปั ชั่นเป็ นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้ ทัง้
การทาธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน
ข้อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่นนี ้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือ
การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการ
ให้ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงาน โดยกาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้า ใจกับ
พนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. เพื่ อ ความชัด เจนในการด าเนิ น การในเรื่อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสูงกับ การเกิ ด คอร์รัป ชั่น กรรมการบริษั ท
ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี ้
- ของกานัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จ่ายในการให้ มอบ หรือรับของกานัล การเลีย้ งรับรอง ให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดในระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทฯ
- เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็ นไป
อย่ างโปร่งใสและถูก ต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่น ใจว่าเงิน บริจ าค หรือเงิน สนับ สนุน ไม่ได้ถูก
นาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาเนินธุรกิจทุก
ชนิด การดาเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครั ฐจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์
และต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการปฏิบัติงานทีผ่ ่านมา :
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
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