นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทและบริษัทย่อย บริหารจัดการโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงาน และการติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัท ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด
คานิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้คามั่น
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้า ที่รฐั หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
หรือผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทา หรือละเว้น การปฏิบตั ิหน้าที่อนั เป็ นการให้ได้มา
หรือรักษาไว้ซ่งึ ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือแนะนาธุรกิจให้แก่บริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อื่น
ใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ เป็ นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือ
จารีตทางการค้าให้กระทาได้
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารต่อต้านคอร์รัปชัน
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดาเนินการ หรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบาย
การต่อต้านคอร์รปั ชันนีอ้ ย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง การปฏิบตั ิและข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกาหนดของกฎหมาย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้าน
คอร์รปั ชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ นั ว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสาคัญกับการต่อต้านคอร์รปั ชัน และปลูกฝั ง
จนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และบัญชี ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่ นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน เพื่อให้ม่ นั ใจว่า
เป็ นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย จัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู เ้ กี่ ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และ
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กฎหมาย ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยง
ด้านคอร์รปั ชันที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การดาเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน
1. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยต้อง
ไม่เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องคอร์รปั ชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้
ผูบ้ ังคับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือ
ข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทกาหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความเป็ นธรรม และคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน หรือแจ้งเรื่องคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอร์รปั ชัน ตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ใน
Whistle blower policy
4. ผูท้ ่กี ระทาคอร์รปั ชัน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้าง และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รปั ชันเป็ นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้ ทัง้ การทาธุรกรรมกับ
ภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน
ข้อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี ้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนและการลงโทษ
พนักงาน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้าใจกับ พนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
บริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี ้
o ของกานัล การเลีย้ งรับรอง และค่าใช้จ่ายในการให้ มอบ หรือรับของกานัล การเลีย้ งรับรอง ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทฯ
o เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูก นาไปใช้เพื่ อเป็ นข้อ อ้างในการ
ติดสินบน
o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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