นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นทุก
รูปแบบ โดยกำรดำเนินกิจกำรให้ถกู ต้องตำมกฎหมำย และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงำนปฏิบตั ิงำนอย่ำงมี
คุณธรรมและเป็ นพลเมืองที่ดี ในกำรนีบ้ ริษัทจึงได้มีกำรกำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น (Anti-Corruption
Policy) เพื่อเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิและกำหนดห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัททุกคนเรียกร้อง ดำเนินกำร
หรือยอมรับกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทเข้ำไปเกี่ยวข้อง
อีกทัง้ มีกำรเสริมค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรับผิดชอบให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปั ชั่นนีอ้ ย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั ิและข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรเพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย เพื่อให้กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชั่น
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
1. คํานิยาม
คอร์รปั ชั่น (Corruption) หมำยถึงกำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี ้
1. กำรให้กำรเสนอให้คำมั่นหรือสัญญำว่ำจะให้
2. กำรรับกำรเรียกร้อง
ซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผูม้ ีหน้ำที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำ
จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระทำหรือละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ อันเป็ นกำรให้ได้มำ หรือรักษำไว้ซ่งึ
ธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมในทำงธุรกิจ ทั้งนี ้ เว้นแต่เป็ นกรณี ท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระทำได้
2. แนวปฏิบัติ
2.1 บุคลำกรของบริษัททุกคนต้องไม่ดำเนินกำร หรือเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น กำรให้หรือรับสินบน
ทุกรูปแบบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม โดยมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น คู่มือกำรกำกับ
กำรดูแลกิจกำรที่ดีและมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ ระเบียบ
และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 บุคลำกรทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติดว้ ยควำมระมัดระวังเกี่ ยวกับกำรรับกำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่ำบริกำรรับรองและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งนี ้ กำรให้หรือรับของขวัญและกำรเลีย้ งรับรอง
ต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจหรือตำมประเพณีนิยมเท่ำนัน้ โดยมีมลู ค่ำที่เหมำะสมและต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
2.3 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุนของบริษัท ต้องมีขนั้ ตอนกำรตรวจสอบ อนุมตั ิ และสอบทำน
โดยต้องมีเอกสำรหลักฐำนชัดเจน เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนุนนัน้ ไม่ถูกนำไปใช้
เป็ นข้ออ้ำงสำหรับกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
2.4 บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบ ระบบและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิกำรงำนขำยและกำรตลำด รวมทัง้ งำน
จัดหำพัสดุและทำสัญญำอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดทุจริตคอร์รปั ชั่นและบริหำร
จัดกำรให้มีวิธีกำรแก้ไขที่เหมำะสม

2.5 บริษั ท ต้อ งมี กระบวนกำรบริหำรทรัพ ยำกรบุค คลที่ สะท้อนถึ งควำมมุ่งมั่น ต่อ มำตรกำรต่อ ต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชั่น และมีนโยบำยที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อบุคลำกรของบริษัทที่ปฏิเสธกำร
คอร์รปั ชั่น แม้ว่ำกำรกระทำนัน้ จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงกำรค้ำ โดยบริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรอย่ำง
ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบำยดังกล่ำว
2.6 บริษัทต้องจัดให้มีขนั้ ตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบันทึกต่ำงๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบ เพื่อยืนยันควำม
ถูกต้องและควำมเหมำะสมของรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำไม่มีรำยกำรใด
ที่ไม่ได้รบั กำรบันทึก หรือไม่สำมำรถอธิบำยได้ หรือเป็ นรำยกำรเท็จ
2.7 บริษัทต้องจัดให้มีขนั้ ตอนเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรทำบัญชีและกำรเก็บ
รักษำข้อมูลได้รบั กำรตรวจสอบภำยใน เพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น และเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรบันทึกรำยกำรทำงเงินมีหลักฐำนอย่ำงเพียงพอเพื่อใช้ในกำร
ตรวจสอบ
2.8 บริษัทต้องจัดให้มีกำรสื่อสำรหรือฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่องแก่บุคลำกรของบริษัท เพื่อให้เกิดควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
อย่ำงแท้จริงเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นและบทลงโทษหำกไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรนี ้
2.9 บริษัทต้องสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำ นกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นและแนวปฏิบตั ิไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่
บริษัท มีอำนำจในกำรควบคุม คู่คำ้ ทำงธุรกิจ และผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อทรำบและนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชั่นไปปฏิบตั ิ
2.10 บุค ลำกรของบริษั ท ไม่ พึ ง ละเลยหรื อ เพิ ก เฉยเมื่ อ พบกำรกระท ำที่ อ ำจฝ่ ำ ฝื น มำตรกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชั่น โดยบริษัทต้องจัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบำะแส เมื่อบุคลำกร
ต้องกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส รวมทัง้ เมื่อบุคลำกรต้องกำรคำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
3. นโยบายการรับและให้ของขวัญบริการต้อนรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3.1 บริษั ท ไม่ สนับ สนุน ให้ผู้ค ้ำ ผู้ข ำย ผู้รับ เหมำช่ ว ง หรื อ ผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริษั ท มอบของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงำน ซึ่งอำจส่งผลให้กำรตัดสินใจในกำรปฏิบตั ิงำนด้วยควำมลำเอียงหรือ
ควำมลำบำกใจ หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เว้นแต่เป็ นกำรมอบของขวัญตำมประเพณีนยิ มซึง่
มี ธ รรมเนีย มกำรให้ของขวัญ แต่ ห ำกสุด วิสัยที่ ไม่สำมำรถปฏิ เสธได้ให้พ นัก งำนที่รับ ของขวัญ ของกำนัล
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมลู ค่ำเกิน 3,000 บำท รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมสำยงำน
3.2 กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใดๆ เนื่องในโอกำสตำมประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียม
กำรให้ของขวัญ บริษัทจะใช้ดุลยพินิจในกำรให้ท่ีตอ้ งไม่เกินสมควร หรือฟุ่ มเฟื อย หรือสุรุ่ย สุร่ำย หรือผิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงำม
3.3 ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับจะต้องไม่อยู่ในรู ปของเงินสด หรือเข้ำข่ำย
ลักษณะเงินสด และต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบที่บริษัทกำหนด
4. นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุน
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือกำรให้เงินสนับสนุนทุกประเภทต้องมีลกั ษณะดังนี ้

4.1 ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องเปิ ดเผยและโปร่งใสโดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรมเป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบตั ิของ
บริษัท รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ไม่ใช้เป็ นข้ออ้ำงสำหรับกำร
ทุจริตคอร์รปั ชั่น
4.2 สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำสู่ควำม
ยั่งยืนของบริษัท หรือเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริง หรือเพื่อเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกำรดำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
4.3 ไม่มีวตั ถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบ หรือสร้ำงแรงจูงใจในกำรเอือ้ ประโยชน์ทำงธุรกิจ
4.4 ต้อ งจัด ท ำบัน ทึ ก เพื่ อ ขออนุมัติ โดยระบุวัต ถุป ระสงค์แ ละชื่ อ บุค คลหรื อ หน่ ว ยงำนผู้รับ บริจ ำคหรื อ รับ เงิ น
สนับสนุนอย่ำงชัดเจนพร้อมแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผูม้ ีอำนำจของบริษัทพิจำรณำอนุมัติก่อน
ดำเนินกำร และพิสจู น์ได้ว่ำมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวจริง
5. นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง
บริษัทเป็ นองค์กรที่เป็ นกลำงทำงกำรเมืองสนับสนุนกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เป็ นไปตำมระบอบกำรปกครองในประเทศ
นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ บริษัทสนับสนุนให้บุคลำกรของบริษัทยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และ
ใช้สิทธิทำงกำรเมืองของตนตำมครรลองของกฎหมำย
6. การสื่อสารและการฝึ กอบรม
6.1 กำรสื่อสำร
6.1.1 บริษัทจัดให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นให้แก่บุคลำกรของบริษัท
และผูม้ ีส่วนได้เสีย
6.1.2 จัดให้มีกำรสื่อสำรไปยังบุคลำกรของบริษัทเกี่ยวกับนโยบำยกำรไม่ลดตำแหน่ง กำรลงโทษ หรือให้ผล
ทำงลบต่อบุคลำกรของบริษัทที่ปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น แม้ว่ำกำรกระทำนัน้ จะทำให้บริษัทสูญเสีย
โอกำสทำงธุรกิจ
ทัง้ นี ้ เมื่อมีกำรจัดทำหรือปรับปรุงนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง ให้มีกำรสื่อสำรและเปิ ดเผยข้อมูลทุกครัง้
ตำมช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม
6.2 กำรฝึ กอบรม
6.2.1 จัดให้มีกำรปฐมนิเทศและฝึ กอบรมเกี่ยวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจ ริตคอร์รปั ชั่นให้แก่บุคลำกรของ
บริษัท
6.2.2 สนับสนุนให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีส่วนร่วมในกำรให้ควำมรูแ้ ก่พนักงำน และเป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
7. บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นถือเป็ นส่วนหนึ่งของวินยั ในกำรปฏิบตั ิงำน กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนักงำนที่ไม่ปฏิบัติตำมย่อมถูกสอบสวนและพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องต่อไป

