ปรั บปรุ งล่ าสุด 1 สิงหาคม 2559
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษทั ให้ความสําคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการ มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั เข้าลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต ซึ่งบริษัทได้นํ าเจตนารมณ์ ดงั กล่าว มากําหนดเพิม่ เติมในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บ ริหาร และ
พนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
บริษทั กําหนดให้บุคลากรของบริษทั ทุกคน ต้องรับทราบและทําความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามเกี่ยวกับนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
“ ห้ามมิ ให้กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่ งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงิ นเรี่ยไร เงิ นบริ จาค และผลประโยชน์ อื่น
ใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทาํ ธุรกิ จกับบริ ษทั ”
ทัง้ นี้ ให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และจัดให้มีการสอบทานการปฏิ บตั ิ งานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชั ่น เป็ นประจําอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้

2. คํานิ ยาม “ทุจริ ตคอร์รปั ชัน”
่
:

หมายถืง การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอให้

สัญญา มอบให้ ให้คํามัน่ เรียกร้อง หรือรับ (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สนิ ) หรือประโยชน์ อ่นื ใดซึ่งไม่เหมาะสมกับ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คูค่ า้ ลูกค้าและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซง่ึ ธุรกิจ
หรือแนะนํ าธุรกิจให้กบั บริษทั โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อ่นื ใดที่ไม่เหมาะสมกับ
ธุรกิจ เว้นแต่ เป็ นกรณีท่กี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ หรือจารีตทาง
การค้าให้กระทําได้

3. คํานิ ยาม “การให้สิ่งของหรือประโยชน์ อื่นใด” : หมายถึง การให้สทิ ธิพเิ ศษในรูปของเงิน ทรัพย์สนิ
สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด เพือ่ เป็ นสินนํ้าใจ เป็ นรางวัล หรือเพือ่ การสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี

4. คํานิ ยาม “การให้สินบน” : หมายถึง การเสนอให้หรือรับสิง่ ของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อ่นื
ใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึง่ ต้องการให้โน้มน้าวให้กระทําการบางอย่างทีไ่ ม่สุจริต ผิดกฎหมายหรือผิด
จรรยาบรรณของบริษทั ฯ
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5. แนวปฏิบัติท่ ดี ี
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณ
การทํางาน โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องไม่ละเลยหหรือเพิกเฉย :
2.1 เมือ่ พบเห็นการกระทําทีเ่ ข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั โดยแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือ
บุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อ
ซักถามให้ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชา หรือ บุคคลทีก่ าํ หนดให้ทาํ หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณบริษทั ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีก่ าํ หนดไว้
2.2 ต้องไม่มผี ลประโยชน์ทงั ้ ทางตรงและแอบแผง ทัง้ ส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับบริษทั เช่น กระทํา
การใด ๆ เพือ่ ขายสินค้าและบริการให้กบั บริษทั หรือแข่งขันกับบริษทั
2.3 หลีกเลีย่ งการรับเลีย้ งจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทางธุรกิจกับบริษทั หรือจากผูอ้ ่นื ซึง่ อาจได้ประโยชน์จากการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน
2.4 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ทไ่ี ม่ชอบธรรม ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อ่นื ใดเพือ่ ให้ได้มา
ซึง่ ประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริต โดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ
3. จัดให้มกี ารรายงานทางการเงินทีเ่ ชือ่ ถือได้ มีระบบการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยให้ความโปร่งใสและ
มีการคํานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดทุจริตคอร์รปั ชันในการดํ
่
าเนินงาน โดยมีการติดตามดูแลอย่างสมํ่าเสมอ
4. บริษทั กําหนดให้มชี อ่ งทางการแจ้งเบาะแส เกีย่ วกับการกระทําทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยจะให้ความเป็ นธรรม
และคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธ หรือ แจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผู้
ร้องเรียน หรือผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตามทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ในนโยบายการ
แจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผูท้ ก่ี ระทําการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นการกระทําทีผ่ ดิ จรรยาบรรณของบริษทั ฯ ซึง่ ต้องได้รบั การพิจารณาโทษ
ทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
6. บริษทั ให้ความสําคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจกับบุคคลอื่นทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ เพือ่ นําไปสูก่ ารสร้างจิตสํานึกทีด่ ี

6. ข้อกําหนดสําหรับการดําเนิ นการ
1. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ามทีก่ ําหนดไว้ในคูม่ อื การ
กํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ระเบียบ คูม่ อื
ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง และแนวทางปฏิบตั อิ ่นื ใดทีบ่ ริษทั จะกําหนดขึน้ ต่อไป
2. นโยบายต่อต้านการทุจริตนี้ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานของบริษทั
3. กําหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดทุจริตคอร์รปั ชันทั
่ วทั
่ ง้ องค์กร เป็ นประจําทุกปี
4. เพือ่ ให้เกิความชัดเจนในการดําเนินการในเรือ่ งความเสีย่ งกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
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พพนักงานของบบริษทั ทุกระดับต้
บ องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความมระมัดระวังในนเรือ่ งต่อไปนีน้้
4.1 การรับสิง่ ของ/ การใให้สงิ่ ของ หรือผลประโยชน์
อ
น์อน่ื ใด : กําหนดแนวปฏิบติตั ไิ ว้ดงั นี้
4.1.1 การรับสิง่ ขออง หรือประโยชน์อน่ื ใด
1) ห้ามมิให้ผูผบู้ ริหาร และพพนักงาน ; รับ ขอรับเรีย่ ไรร ของขวัญ กาารเลีย้ งรับรอง การ
ให้บริการ การสนับสนุ นทางการเงิน เงิน รางวัลใดด ๆ จากคูค่ า้ เจ้าหนี้ หรือผูม้ สี ว่ นได้
เสียทีท่ าํ ธุรกิจ กับบริษทั
ษ
กรกับองค์
บ กร
2) การขอสนับั สนุนในรูปเงิงินหรือสิง่ ของง สามารถกระะทําได้ในลักษณะองค์
โดยต้องไดด้รบั การลงนาามอนุ มตั จิ าก กรรมการผูม้ อํอี านาจลงนามม เท่านัน้
ป
นิยมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ อกั
อ่ น โดยสิง่ ของหรือ
3) เว้นแต่ในโโอกาสหรือเทศศกาลอันเป็ นประเพณี
ประโยชน์์อ่นื ใดนัน้ ต้องมี
อ ราคาหรือมูลค่าการรับไม่
ไ เกิน 3,000 บาท และ/หหรือ
มีความจําเป็ นต้องรักษาาสัมพันธภาพพอันดีระหว่างบบุคคล หรือระะหว่างองค์กร
บ ง(ตัง้ แต่ผจู้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไป)
ไ เป็ นผูแ้ ทนองค์กรในกาารรับสิง่ ของ
4) กําหนดให้ห้ผบู้ ริหารระดับสู
หรือประโยยชน์อ่นื ใด และนําส่งต่อกรรรมการผูอ้ าํ นวยการ ผ่านสสํานักบริหารบบุคคลกลาง
ภายใน 5 วันทําการนับแต่
บ วนั ทีไ่ ด้รบสิ
บั ง่ ของหรือ ประโยชน์อ่นื ใด
ใ
น นประเพณี
ณีนิยม บริษทั อนุ
อ โลมให้พนักงานสามารถ
ก
5)) ยกเว้น ขอองชําร่วยในช่ชวงเทศกาลอันเป็
รับได้ โดดยมีมลู ค่าไม่เกิน 500 บาทท เช่น ปฏิทนิ พวงกุญแจจ สมุดบันทึกฯลฯ ทีม่ ตี รา
สัญลักษณ
ณ์ขององค์กรนนัน้ ระบุไว้ โดดยมอบหมายใให้ผบู้ ริหารระดับสูง(ตัง้ แต่ผูผจู้ ดั การฝ่ าย
ขึน้ ไป) เป็ป็ นผูแ้ ทนในการรับมอบ แลละมีอํานาจในกการพิจารณาแแจกจ่ายของชํชําร่วยนัน้
ให้แก่พนันกงาน แต่ต้ตองรายงานใให้กรรมการผูผู้อํานวยการททราบ ผ่านสํานักบริหารร
บุคคลกลลาง เป็ นลายลัลักษณ์อกั ษร
6)
6 เพือ่ ป้ องกักันความขัดแย้ย้งทางผลประโโยชน์ บริษทไม่
ทั อนุญาตใหห้พนักงานหรือบุ
อ คคลที่
บริษทั มิไดด้มอบหมายใหห้เป็ นผูแ้ ทนในนการรับสิง่ ขอองหรือประโยชชน์อ่นื ใด โดยเด็ดขาด
4.1.2 การให้สิ่งขออง หรือประโยยชน์ อื่นใด :
1) การให้สงของ
งิ่
กําหนนดให้ในโอกาสสเทศกาลอันเป็ป็ นประเพณีนินิยมทีค่ นทัวไป
่ ปพึงปฏิบตั ิ
ต่อกัน โดยสิ
โ ง่ ของหรืรือประโยชน์อนใดนั
น่ื
น้ บริษั
ษทจะเป็ นผูด้ าเนิ
าํ นการจัดหาซึง่ กําหนด
ราคาหรือมี
อ มลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาทท
2) เพือ่ หลีกเลี
เ ย่ งการนําไปปสูก่ ารให้สนิ บน
บ บริษทั กําหนดให้
ห
มกี ารสสํารวจ และตรรวจสอบ
ความเหมมาะสมก่อนดําเนิ
า นการเพือ่ ป้ปองกันการนําไปสู
า ก่ ารทุจริต และกําหนนดให้ผบู้ ริหาร
ระดับสูง เป็ นผูแ้ ทนองงค์กร ในการมมอบสิง่ ของหรืรือประโยชน์อนใด
่ื
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4.2 เงินบริจาคเพือ่ การกุศล หรือเงินสนับสนุ น : การให้/รับเงินบริจาค เงินเรีย่ ไร ต้องเป็ นไปอย่าง
โปร่งใส่ถกู ต้องตามกฎหมาย โดยต้องมันใจว่
่ าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู นําไปใช้เพือ่
เป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 การเมือง : บริษทั ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมและฝั กใฝ่ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูม้ อี าํ นาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นําเงินทุนหรือ
ทรัพยากรของบริษทั ไปใช้ สนับสนุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมือง
ใด ๆ
4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้าง : ห้ามให้สนิ บนหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุก
ชนิดกับคูค่ า้ คูส่ ญ
ั ญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานทีด่ าํ เนินธุรกิจกับบริษทั ต้องดําเนินการให้
เป็ นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดไว้
4.5 เพือ่ สร้างบรรทัดฐานทีด่ ใี นการดําเนินธุรกิจ บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายงดรับของขวัญในช่วง
เทศกาลปี ใหม่ และโอกาสอื่นใด ให้แก่ผบู้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
5. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน

คําอธิ บาย

Start

1. BOD แสดงความมุง่ มันต่
่ อการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

BOD แสดงความมุง่ มันต่
่ อการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น

2. ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพือ่ เข้ารับการ
รับรองมาตราการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพือ่ เข้ารับการรับรอง
มาตราการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น

3. BOD แต่งตัง้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบ
ประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตราการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

BOD แต่งตัง้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบประเมิน
ตนเองเกีย่ วกับมาตราการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

4. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบประเมิน
ตนเองและรายงานให้ BOD พิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบประมินตนเองและ
รายงานให้ BOD พิจารณา

5. ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ โดยมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามแบบประเมิน

ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
โดยมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามแบบประเมิน

6. มีการตรวจประเมินทุกปี

มีการตรวจประเมินทุกปี
Stop
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