1. นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
บริษทั ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมทีถ่ ูกต้องในการปฏิบตั งิ าน บริษทั จึงกาหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและสื
่
่อสารให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบ เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. สร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยไม่เข้า
ไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันไม่
่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทา
ทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
3. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่าง
เหมาะสม เพื่อป้ องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริต คอร์รปั ชันต่
่ างๆ
4. กาหนดระบบการตรวจสอบภายในทีค่ รอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าธุรกรรม
ทางการเงินดังกล่าวเป็ นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน กระทาการใดๆ อันเป็ นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึง่ ทรัพย์สนิ หรือ
ผลประโยชน์อ่นื ใด สาหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางที่มชิ อบ
หรืออาจทาให้บริษทั เสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
6. กาหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิง่ ของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลส่อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการ
ทุ จ ริต หรือ การให้สิน บน หากเป็ น การรับ ของขวัญควรเป็ น ไปอย่า งสมเหตุ สมผล และต้อ งไม่ เ ป็ น เงิน สดหรือ
เทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักว่าการกระทาใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
7. กาหนดระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทาสัญญาใดๆ โดยแต่ละขัน้ ตอนต้องมีหลักฐานประกอบ
อย่างชัดเจนและมีการกาหนดอานาจอนุมตั อิ ย่างเหมาะสมและรัดกุม
8. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอทีจ่ ะให้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใดแก่บคุ คลภายนอก
เพื่อจูงใจให้บุคคลนัน้ กระทาหรือละเว้นการกระทาใดทีผ่ ดิ ต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าทีข่ องตน
9. จัดให้มกี ลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโ่ ปร่งใสและถูกต้อง
10. จัดให้มกี ารสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไปยั
่
งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก
ระดับของบริษทั ให้รบั ทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนาไปปฏิบตั โิ ดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน
ระบบการสือ่ สารภายในองค์กร เป็ นต้น
11. กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชันในกรณี
่
ทพ่ี บเหตุการณ์ทน่ี ่ าสงสัยอั นส่อให้เกิดการ
ทุ จ ริต และการประพฤติมิชอบของกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานของบริษัทโดยผู้แจ้ง เบาะแสสามารถส่ง
รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ไปยังบริษทั โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต์ อีเมล หรือ จดหมาย
12. จัดทากลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กี่ยวข้องกับบริ ษัทโดยการกาหนดข้อมูลของผูแ้ จ้ง
เบาะแสให้เป็ นความลับกรณีทข่ี อ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสถูกเปิ ดเผย ผูท้ ม่ี หี น้าทีด่ ูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
ถูกดาเนินการลงโทษทางวินยั

13. กาหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มกี ระทาการทุจริตคอร์รปั ชันหรื
่ อสนับสนุ นการกระทาที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยจะดาเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดาเนินคดีตามกฏหมาย เป็ นต้น
14. ก าหนดให้มีก ารตรวจสอบ และรายงานตามลาดับ ขัน้ ของสายงานการบัง คับ บัญ ชา ของผู้ก ระท าการทุ จ ริต
จนกระทังถึ
่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริษทั
15. กาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึน้ รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุม
การทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน การที่
ผู้บ ริห ารสามารถฝ่ าฝื น ระบบควบคุ ม ภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ย นแปลง
ข้อมูลในรายงานทีส่ าคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

