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หลักการที่ 8: นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
้ องกันและต่อต้านการคอร์รปั ชันในทุ
บริษทั มีความมุ่งมันในการป
่
่
กรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม และเพื่อให้การ
ดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอร์รปั ชัน่ ได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ บริษทั จึงได้
จัดทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน”
่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ โดยกําหนดให้บริษทั และบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพื่อมุ่งมันที
่ ่จะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดมันว่
่ า “คอร์รปั ชันเป็
่ นสิ่ งที่ ยอมรับ
ไม่ได้ในการทําธุรกรรมทัง้ กับภาครัฐและภาคเอกชน”
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1. กรรมการบริษทั และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชันทั
่ ง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทงั ้ ต่อบริษทั ต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว ต่อคนรูจ้ กั
2. การให้ หรือรับ ของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง ต้องกระทําอย่างเปิดเผย โปร่งใส
3. การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน เป็ นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้เงินสนับสนุ นทางการเมืองจะต้องโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมายทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้เท่านัน้
4. ไม่ให้สนิ บนทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม กับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือตัวแทนของรัฐหรือผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องหรือภาคเอกชน เพือ่ ให้มกี ารตอบแทนการปฏิบตั ทิ เ่ี อือ้ ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์
เกีย่ วกับงานของบริษทั
5. ไม่รบั สินบนทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม จากเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือตัวแทนของรัฐหรือผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องหรือภาคเอกชนเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ต่อข้อตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจ การจัดซือ้ จัดจ้างต้องเป็ นไปด้วย
ความโปร่งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริษทั
6. พนักงานทุกระดับถือเป็ นหน้าทีใ่ นการแจ้งเบาะแสไปยังผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ ะบุไว้ในช่องทางการแจ้ง
เบาะแสหากพบพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการคอร์รปั ชัน่ รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีก่ าํ หนดให้ทาํ หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
การติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆทีก่ ําหนดไว้
7. บริษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเรื่องคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
จะต้องไม่มพี นักงานรายใดทีจ่ ะถูกลดขัน้ ถูกลงโทษ หรือได้รบั ผลกระทบในทางลบ โดยบริษทั จะใช้มาตรการ
คุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ดังทีป่ รากฏในวิธปี ฏิบตั ใิ นการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
8. ผูท้ ฝ่ี า่ ฝื นข้อกําหนดเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบ
คําสังของบริ
่
ษทั และได้รบั โทษตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
9. บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการสือ่ สาร และประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจแก่กรรมการ
บริษทั พนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ในเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มแี นวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชันที
่ ่
่
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าฝายบริหารและพนักงานให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และปลูกฝงั
จนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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2. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่กลันกรองนโยบายและสอบทานแนว
่
ปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการจัดทํา ปรับปรุงนโยบายและแนว
ปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชันให้
่ เป็ นรูปธรรม
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
4. กรรมการผู้จ ดั การใหญ่ แ ละผู้บ ริห าร มีห น้ า ที่ส่ง เสริม และสนับ สนุ น นโยบายการต่ อ ต้า นคอร์ร ปั ชัน่ การ
ดําเนินงานโดยสุจริต หลีกเลีย่ งการกระทําทีอ่ าจก่อให้เกิดการคอร์รปั ชัน่ และฝา่ ฝื นกฎหมายพร้อมทัง้ ประพฤติ
ตนเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
5. คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการประเมินความเสีย่ งและกําหนดมาตรการ
ป้องกันการคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ จัดทํา ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั และนําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาตามลําดับ พร้อมทัง้ เผยแพร่ สือ่ สารและให้ความรูแ้ ก่พนักงานใน
กลุม่ บริษทั ให้ทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทัวถึ
่ ง
่
6. ฝายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่าเป็ นไปตาม
นโยบาย สอดคล้องกับอํานาจดําเนินการ ตามระเบียบปฏิบตั แิ ละข้อกําหนดหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้
มันใจว่
่ ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันที
่ ่อาจเกิดขึน้ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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