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1

นโยบายต่ อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน
1.
1.1

วัตถุประสงค์
นโยบายต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน (“นโยบาย”) ฉบับนี *มีวตั ถุประสงค์เพื:อ
1) แสดงออกถึงจุดยืนของบริ ษัทในการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชันอย่างสิ *นเชิง
2) กําหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเพื:อป้องกันมิให้ บริ ษัทและบุคลากรของบริ ษัทฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต้ านการให้
สินบนและการคอร์ รัปชัน
3) กําหนดขันตอนการสอบทานและกํ
*
ากับติดตามเพื:อให้ มนั: ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี *
4) สนับสนุนให้ บุคลากรของบริ ษัทเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการให้ สินบนหรื อคอร์ รัปชัน ผ่านช่อง
ทางการสือ: สารที:ปลอดภัย

2.
2.1

ขอบเขต
นโยบายฉบับนี บ* ังคับใช้ กับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัททุกคนและบริ ษัทย่อย (รวมเรี ยกว่า
“บุคลากรของบริ ษัท”)
นโยบายฉบับนี *ยังใช้ บงั คับกับบุคคลที:สามซึง: กระทําการในนามของบริ ษัท

2.2
3.
3.1

คํานิยาม
ข้ อความและคําใดๆ ที:ใช้ ในนโยบายฉบับนี * ให้ มีความหมายดังต่อไปนี * เว้ นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรื อ
ได้ อธิบายไว้ เป็ นอย่างอื:น
1) “กฎหมายว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการให้ สิน บนและการคอร์ รั ป ชั น ” หมายถึง กฎหมายและระเบียบ
ทัง* หมดที:เกี: ยวข้ องกับการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน ซึ:งรวมถึงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2561 (และที:แก้ ไขเพิ:มเติม)
2) “บริ ษัทในเครื อ” หมายถึง องค์กรธุรกิจใดๆ ที:บริ ษัทมีอํานาจการควบคุม ตามที:บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 39
แห่งประมวลรัษฎากร
3) “การให้ สินบน” หมายถึง การให้ คํามัน: สัญญา การเสนอ หรื อการให้ เงิน ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื:นใดแก่
บุคคลไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมเพื:อจูงใจบุคลลดังกล่าวนันให้
* กระทําการ ไม่กระทําการ หรื อประวิงเวลา
การกระทําอันมิชอบด้ วยหน้ าที: ทังนี
* * สินบนอาจอยูใ่ นหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
ก) เงินสดและสิง: ที:เทียบเท่าเงินสด (บัตรของขวัญหรื อบัตรกํานัล)
ข) ค่าธรรมเนียม เงินกู้ยืม ส่วนลด
ค) ของขวัญและค่าใช้ จา่ ยเลี *ยงรับรอง
ง) ค่าใช้ จา่ ยการเดินทางสําหรับพักผ่อนและไม่เกี:ยวข้ องกับธุรกิจ
จ) การเสนอการว่าจ้ างงานหรื อการฝึ กงาน
ฉ) การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
ช) การบริ จาคเพื:อการกุศลและการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน
ซ) ค่าอํานวยความสะดวก
4) “การคอร์ รัปชัน” หมายถึง การใช้ อํานาจที:ได้ มาโดยหน้ าที:เพื:อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
5) “ค่ าอํ า นวยความสะดวก” หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยจํ า นวนเล็ ก น้ อยที: จ่ า ยให้ แก่ เ จ้ าหน้ าที: รั ฐ เพื: อ เร่ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านประจําวันหรื อการปฏิบตั งิ านที:จําเป็ น ซึง: เจ้ าหน้ าที:รัฐมีหน้ าที:ต้องปฏิบตั อิ ยู่
แล้ ว
6) “การสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง” หมายถึง การสนับสนุนทังที
* :เป็ นตัวเงินหรื อมิใช่ตวั เงินแก่พรรค
การเมือง นักการเมืองหรื อผู้ลงสมัครรับเลือกตังทางการเมื
*
อง การสนับสนุนที:มิใช่ตวั เงินจะรวมถึงการ
ให้ ยืมหรื อบริ จาคอุปกรณ์ การให้ บริ การด้ านเทคนิคโดยไม่คิดค่าบริ การ รวมทังการสละเวลาทํ
*
างานของ
บุคลากรของบริ ษัท
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7) “เจ้ าหน้ าทีMรัฐ” หมายถึง เจ้ าพนักงานของรัฐ เจ้ าหน้ าที:ของรัฐต่างประเทศ หรื อเจ้ าหน้ าที:ขององค์การ
ระหว่างประเทศ ตามที:กําหนดไว้ ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2561
8) “บุคคลทีMสาม” หมายถึง ตัวแทน ที:ปรึ กษา ผู้ให้ คําปรึ กษา หุ้นส่วนกิจการร่ วมค้ าหรื อตัวกลางอื:นๆ ทังที
* :
เป็ นบุคคลหรื อองค์กร ซึง: ติดต่อกับเจ้ าหน้ าที:รัฐในนามของบริ ษัท
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.
5.1

5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.1.1

7.2

หน้ าทีMและความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที:ความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมตั ินโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน:
และกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการนํามาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน: ไปให้ พนักงานปฏิบตั ิ รวมถึงการกํากับดูแลให้
มีระบบที:สนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน: อย่างมีประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี:ยง มีหน้ าที:รับผิดชอบสอบทานนโยบายและมาตรการควบคุมต่างๆ
เพื:อให้ มนั: ใจว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามภาระหน้ าที:ตามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการให้ สนิ บนและคอร์ รัปชัน
ผู้บริ หารทุกคนมีหน้ าที:รับผิดชอบ ในการทําให้ มั:นใจว่าผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนได้ ตระหนักถึงและมีความ
เข้ าใจนโยบายฉบับนี *โดยได้ รับการอบรมอย่างพอเพียงและสมํ:าเสมอ
หน่วยงานกํากับกฎเกณฑ์มีหน้ าที:รับผิดชอบในการนํานโยบายฉบับนี *ไปใช้ ปฏิบตั ิ รวมทังกํ
* าหนดวิธีการปฏิบตั ิ
และขันตอนการทํ
*
างานที:จําเป็ นเพื:อป้องกันการฝ่ าฝื นนโยบายฉบับนี * รวมทังยั
* งมีหน้ าที:ในการฝึ กอบรมและให้
คําชี *แจงเกี:ยวกับการนํานโยบายฉบับนี *ไปใช้ ปฏิบตั ิ
บุคลากรของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที:ให้ สอดคล้ องกับนโยบายฉบับนี * กรณีพบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบายฉบับนี *
จะต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อผ่านช่องทางการรายงานที:กําหนดไว้ ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการ
กระทําผิ ดและการทุจริ ตของบริ ษัท
คําแถลงนโยบาย
บริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันอย่างสิ *นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันในทุกพื *นที:ที:บริ ษัทดําเนินธุรกิจ บริ ษัทจะไม่
เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการกระทําที:ขดั ต่อกฎหมายหรื อพฤติกรรมที:ขดั ต่อจริ ยธรรม ทังทางตรงและทางอ้
*
อมผ่าน
ตัวกลาง และมุง่ มัน: ที:จะนําระบบที:มีประสิทธิผลมาใช้ ในการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน
บุคลากรของบริ ษัททุกคนต้ องไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชัน การให้ และรับสินบนกับเจ้ าหน้ าที:รัฐและ
เอกชน เช่น บุคลากรขององค์กรต่างๆที:มีธรุ กรรมร่วมกับบริ ษัท ทังทางตรงและทางอ้
*
อมผ่านตัวกลาง
การประเมินความเสีMยง
การประเมินความเสี:ยงถือเป็ นรากฐานของมาตรการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน ดังนัน* บุคลากร
ของบริ ษัททุกคนจะต้ องมีความเข้ าใจว่าในแต่ละขันตอนของการดํ
*
าเนินธุรกิจของบริ ษัทมีความเสี:ยงต่อการให้
สินบนและการคอร์ รัปชันได้ อย่างไร เพื:อกําหนดจัดการความเสีย: งดังกล่าว
ฝ่ ายจัดการจะต้ องประเมินความเสี:ยงจากการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันที:อาจจะเกิดขึ *นตลอดจนทบทวน
ความมีประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสีย: งอย่างสมํ:าเสมอ
นโยบายและขันU ตอนปฏิบตั ติ ามประเภทกิจกรรมทีMมีความเสีMยงสูงต่ อการให้ สนิ บนและคอร์ รัปชัน
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
บริ ษัทมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง และจะให้ การสนับสนุนทางการเมืองเพื:อส่งเสริ มระบอบประชาธิปไตย
ตามแต่ละโอกาส โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะต้ องไม่ขดั ต่อหลักกฎหมายที:เกี:ยวข้ องหรื อกระทําไปด้ วยความ
คาดหวังที:จะได้ รับการปฏิบตั ิตอบแทนเป็ นพิเศษ ทังนี
* * ก่อนให้ การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง บุคลากร
ของบริ ษัทจะต้ องจัดทําใบบันทึกคําขอ ระบุชื:อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้ อมแนบ
เอกสารประกอบทังหมดเสนอให้
*
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ เท่านัน*
การบริจาคเพืMอการกุศลและการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน

-3-

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1
7.4
7.4.1

7.4.2

บริ ษัทบริ จาคเพื:อการกุศล ทังในรู
* ปแบบของการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินหรื อในรู ปแบบอื:นๆ (เช่น ให้
ความรู้ หรื อสละเวลา) เพื:อเป็ นส่วนหนึ:งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และเสริ มสร้ าง
ภาพลักษณ์ที:ดีให้ แก่บริ ษัท โดยไม่ได้ มงุ่ หวังผลทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน
การเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนเป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริ ษัทวิธีหนึง: ซึง: แตกต่างจากการบริ จาคเพื:อการ
กุศล โดยอาจกระทําได้ ในหลายรู ปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะและการศึกษา เป็ น
ต้ น
บุค ลากรของบริ ษั ท ต้ อ งมี ค วามระมัด ระวัง เพื: อ ให้ มั:น ใจว่ า การบริ จ าคเพื: อ การกุศ ลและการเป็ น ผู้ใ ห้ ก าร
สนับสนุนจะไม่ถูกนําไปใช้ เป็ นวิธีการหลีกเลี:ยงในการให้ สินบน ตลอดจนต้ องดําเนินการอย่างโปร่ งใสและ
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน
ในการบริ จาคเพื:อการกุศลหรื อเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน จะต้ องจัดทําใบบันทึกคําขอ ระบุชื:อผู้รับบริ จาค/ผู้รับการ
สนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการบริ จาค/สนับสนุนพร้ อมแนบเอกสารประกอบทังหมดเสนอให้
*
ผ้ ูมีอํานาจ
อนุมตั ขิ องบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ติ ามอํานาจอนุมตั แิ ละดําเนินการของบริ ษัท
ค่ าอํานวยความสะดวก
บริ ษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวกแก่เจ้ าหน้ าที:ของรั ฐไม่ว่ากรณี ใดๆ อย่างเด็ดขาด ทัง* นี *
ค่าธรรมเนียมเร่ งรัดการออกเอกสารซึง: จ่ายโดยตรงให้ กบั รัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐไม่ถือว่าเป็ นการจ่ายค่า
อํานวยความสะดวกภายใต้ นโยบายฉบับนี *
ของขวัญและการเลียU งรั บรอง
บริ ษัทตระหนักดีว่าการสร้ างความสัมพันธ์ ที:ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นสิ:งสําคัญที:จะนํามาซึ:งความสําเร็ จ
อย่างต่อเนื:องของบริ ษัท ของขวัญ สันทนาการ และการเลี *ยงรับรอง เป็ นที:ยอมรับได้ ถ้ าสิ:งดังกล่าวมีเหตุผล มี
ความเหมาะสม กระทําโดยสุจริ ต และปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประเพณีนิยมและนโยบายของบริ ษัท ซึง: กิจกรรม
ดังกล่าวต้ อสอดคล้ องตามจรรยาบรรณของบริ ษัท (Code of Conduct) และเป็ นไปตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิ
ทางการเงินของบริ ษัทที:เกี:ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะต้ องไม่ให้ หรื อรับ ของขวัญ หรื อการสันทนาการใด ๆ
ถ้ าการกระทําดังกล่าวเป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับ กระทําการที:ไม่เป็ นกลาง (อคติ)
พนักงานสามารถให้ และ/หรื อ รับของขวัญ สันทนาการ และค่าใช้ จ่ายเลี *ยงรับรอง กับบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้ า
เงื:อนไขทุกข้ อ ดังต่อไปนี *
1) ไม่เป็ นการกระทําโดยตังใจเพื
*
:อครอบงํา ชักนํา หรื อ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื:อให้ ได้ มาซึง: ความได้ เปรี ยบใดๆ
ผ่านการกระทํ าที: ไม่เหมาะสม หรื อเป็ นการแลกเปลี:ยนอย่างชัดเจนหรื อแอบแฝงเพื: อให้ ได้ ม าซึ:งการ
ช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
2) ควรตรวจสอบให้ แ น่ใจว่าได้ ป ฏิ บัติถูก ต้ อ งตามนโยบาย กฎ ระเบีย บ และข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท รวมถึง

กฎหมายที:เกี:ยวข้ อง โดยสิ:งของ หรื อของขวัญที:ให้ แก่กนั ในหน้ าที:การงานควรเป็ นไปตามปกติประเพณี
นิยมในแต่ละโอกาส
3) เป็ นการให้ และ/หรื อในนามบริ ษัท ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริ ษัทหรื อพนักงานของบริ ษัท
4) เป็ นการให้ ของขวัญในช่วงเทศกาล หรื อธรรมเนียมปกติ เช่น สงกรานต์ ตรุ ษจีน ปี ใหม่ วันเกิด วันครบรอบ

บริ ษัท วันสถาปนา เป็ นต้ น โดยไม่เป็ นของขวัญที:อยู่ในรู ปของเงินสด หรื อสิ:งเทียบเท่าเงินสด (เช่น เงิน
กู้ยืม ส่วนลด บัตรของขวัญ บัตรกํานัล เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อัญมณี อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น) การ
ให้ ของขวัญมีมลู ค่าไม่เกิน =,……… บาท
5) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ ถกู ต้ องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที:บริ ษัทอยูร่ ะหว่างจัด
ให้ มี ก ารประกวดราคา พนัก งานจะต้ อ งไม่รั บ ของขวัญ หรื อ การเลีย* งรั บ รองจากบริ ษั ท ที: เ ข้ า ร่ ว มการ
ประกวดราคานันๆ
*
6) เป็ นการให้ อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
7) กรณีการให้ ของขวัญ เลี *ยงอาหาร หรื อจัดงานเลี *ยงรับรองนัน* จะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ติ ามระเบียบ
ขันตอนของบริ
*
ษัท ในเรื: องดังกล่าวก่อนเท่านัน*
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7.4.3

7.5
7.5.1

7.5.2

7.6
7.6.1
7.6.2

8.

บริ ษัทมีนโยบายให้ บุคลากรทุกคน งดรับของขวัญหรื อของกํานัลจากการปฏิบตั ิหน้ าที: ในกรณีที:ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบและบันทึกรายการของขวัญในทะเบียนการรับของขวัญของบริ ษัท
และนําส่งของขวัญดังกล่าวแก่หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื:อเป็ นของรางวัลให้ แก่พนักงานในงานเลี *ยงตาม
ประเพณีของบริ ษัท หรื อบริ จาคเพื:อการกุศลตามความเหมาะสม
บุคคลทีMสาม
ภายใต้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2561 บริ ษัท
อาจมีความรั บผิดทางกฎหมายจากการกระทําผิดของบุคคลที:สามซึ:งได้ ติดต่อกับเจ้ าหน้ าที:รัฐในนามของ
บริ ษัท เพื:อป้องกันบริ ษัทจากการรับผิดทางกฎหมายดังกล่าว บุคลากรของบริ ษัทซึง: เป็ นผู้เริ: มต้ นความสัมพันธ์
หรื อเป็ นผู้ตดิ ต่อเจรจาสัญญาต้ องดําเนินการตามมาตรการต่อต้ านการให้ สนิ บนและคอร์ รัปชัน ดังนี *
1) การตรวจสอบสถานะกิ จการ : บุคลากรของบริ ษัทต้ องตรวจสอบสถานะกิจการของบุคคลที:สามในด้ าน
ประวัตคิ วามเป็ นมา ประสบการณ์ ชื:อเสียงและความเสีย: งของการให้ สนิ บนและคอร์ รัปชันที:อาจมีอยู่
ก่อนเริ: มสร้ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที:สาม ทังนี
* *ขันตอนและขอบเขตของการตรวจสอบสถานะ
*
กิจการนัน* จะขึ *นอยูก่ บั สถานการณ์ ซึง: กําหนดโดยหน่วยงานกํากับกฎเกณฑ์
2) ข้ อ ตกลง : บุค ลากรของบริ ษั ท ต้ อ งทํ า ข้ อ ตกลงทัง* หมดกับบุค คลที: ส ามเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร ระบุถึง
ขอบเขตของความสัมพันธ์ และเงื:อนไขค่าตอบแทน โดยข้ อตกลงต่างๆ ต้ องได้ รับการสอบทานและอนุมตั ิ
จากหน่วยงานกฎหมาย ซึง: ต้ องครอบคลุมข้ อกําหนดต่างๆ ดังต่อไปนี *
ก) การให้ คํามัน: โดยบุคคลที:สามที:จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการให้ สินบนและการ
คอร์ รัปชัน รวมทังนโยบายฉบั
*
บนี * หรื อนโยบายของบุคคลที:สาม ซึง: มีมาตรฐานที:เทียบเท่านโยบาย
ฉบับนี * ในการดําเนินการตามความรับผิดชอบที:ระบุไว้ ภายใต้ ข้อตกลง
ข) คํายืนยันโดยบุคคลที:สามว่าตนเองจะไม่ตดิ สินบนหรื อคอร์ รัปชัน
ค) สิทธิของบริ ษัทในการยกเลิกสัญญาหากพบว่า บุคคลที:สามฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการ
ให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน
ง) คํ า มั:น โดยบุค คลที: ส ามที: จ ะตอบสนองต่ อ คํ า ขอของบริ ษั ท เกี: ย วกับ ข้ อ มูล การให้ บ ริ ก ารและ
ค่าใช้ จา่ ยที:เกี:ยวข้ อง
3) ค่าตอบแทนที Pเหมาะสม : บุคลากรของบริ ษัทต้ องทําให้ มนั: ใจว่าค่าตอบแทนที:ตกลงไว้ มีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผลกับบริ การที:ได้ รับมอบและต้ องไม่จา่ ยค่าตอบแทนให้ กบั บุคคลที:สามเป็ นเงินสด
4) การให้การสนับสนุนและการฝึ กอบรม : บุคลากรของบริ ษัทควรให้ ความช่วยเหลือกับบุคลากรของบุคคลที:
สามในการจัดให้ มีมาตรการต่อการคอร์ รัปชันที:เหมาะสมและให้ การฝึ กอบรม หากได้ รับการร้ องขอ
5) การกํากับติ ดตาม : บุคลากรของบริ ษัทต้ องกํากับติดตามบุคคลที:สามทังหมด
*
เพื:อให้ มนั: ใจว่าบุคคลที:สาม
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน ตลอดจนรายงานการกระทําผิด
หากบริ ษัทเข้ าร่ วมลงทุนในกิจการร่ วมค้ าที:บริ ษัทมีอํานาจการควบคุม บุคลากรของบริ ษัทต้ องทําให้ มนั: ใจว่า
กิจการร่ วมค้ านีไ* ด้ นํามาตรการต่อต้ านการให้ สินบนและคอร์ รัปชันในนโยบายฉบับนีไ* ปถือปฏิบตั ิ หากเป็ น
กิ จการร่ วมค้ าที:บริ ษัทไม่มีอํานาจการควบคุม บุคลากรของบริ ษัทควรใช้ ความพยายามอย่างเต็มที:เพื:อให้
กิจการร่วมค้ าจัดให้ มีมาตรการควบคุมเทียบเท่านโยบายฉบับนี *
ผู้จดั จําหน่ ายสินค้ า/ให้ บริการและผู้รับเหมา
บริ ษัทจะจัดให้ มีการจัดซื *อจัดหาสินค้ า/บริ การด้ วยความเป็ นธรรมและโปร่ งใส รวมทังจะดํ
* าเนินการประเมิน
เพื:อคัดเลือกผู้จดั จําหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การและผู้รับเหมาด้ วยความรอบคอบ
บุคลากรของแจ้ งให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การและผู้รับเหมารับทราบนโยบายฉบับนี * และต้ องระบุข้อความ
การบอกยกเลิกการจัดซื *อและจัดจ้ างไว้ ในสัญญาหรื อข้ อตกลงทุกฉบับ หากผู้จดั จําหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การและ
ผู้รับเหมาฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการให้ สนิ บนและคอร์ รัปชัน
การควบคุม
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8.1
8.2

9.
9.1
9.2

9.3
10.

บริ ษั ท จะรั ก ษาระบบการควบคุม ภายในให้ มี ป ระสิท ธิ ผ ลเพื: อ ต่อ ต้ า นการให้ สิน บนและการคอร์ รั ป ชัน ซึ:ง
ครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันทางด้ านบัญชี การจัดเก็บข้ อมูลรวมถึงกระบวนการทาง
ธุรกิจต่างๆที:เกี:ยวข้ องกับนโยบายฉบับนี *
ระบบการควบคุมภายในจะประกอบด้ วยการควบคุมทัว: ทังองค์
* กร รวมถึงการควบคุมและขันตอนการปฏิ
*
บตั ิที:
กําหนดไว้ อย่างเฉพาะเจาะจง ซึง: ออกแบบมาเพื:อจัดการความเสี:ยงจากการคอร์ รัปชันที:บริ ษัทอาจต้ องเผชิญ
เป็ นการเฉพาะ
การบันทึกบัญชีและการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทมีนโยบายที:จะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทังกฎหมายที
*
:บงั คับใช้ เกี:ยวกับการรายงานข้ อมูลทาง
บัญชีและการเงิน
รายการทางการเงินทังหมดจะต้
*
องถูกบันทึกในสมุดบัญชีของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ทันเวลาและมีรายละเอียด
ประกอบอย่างสมเหตุสมผล รวมทังต้
* องพร้ อมสําหรับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท ทังนี
* * บริ ษัทไม่อนุญาตให้ มีการบันทึกข้ อมูลที:เป็ นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้ อง หรื อทํา
การตกแต่งบัญชี รวมทังจะต้
* องไม่มีบญ
ั ชีนอกงบการเงินเพื:อใช้ สนับสนุนหรื อปกปิ ดการจ่ายเงินที:ไม่เหมาะสม
การจัดเก็บและรักษาข้ อมูลของบริ ษัทจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที:เกี:ยวข้ องทังหมด
*
ทรั พยากรบุคคล
แนวปฏิบตั ิในการบริ หารงานบุคคลของบริ ษัทซึง: หมายรวมถึงการสรรหา การเลื:อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การ
ประเมินผลงาน และการให้ คา่ ตอบแทน จะต้ องสะท้ อนถึงเจตนารมณ์ของบริ ษัทที:มีในนโยบายฉบับนี *

11.
การอบรมและการสืMอสาร
11.1 บุคลากรของบริษัท
11.1.1 บุคลากรของบริ ษัททุกคนจะได้ รับการอบรมเกี:ยวกับการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชันอย่างสมํ:าเสมอ
เพื:อให้ ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี * โดยเฉพาะรู ปแบบต่างๆของการให้ สินบน ความเสี:ยงจากการเข้ าไปมีส่วน
ร่วมในการให้ สนิ บน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรื อสงสัยว่ามีการให้ สนิ บนหรื อคอร์ รัปชัน
11.2 บุคคลทีMสาม ผู้จดั จําหน่ ายสินค้ า/ให้ บริการ และผู้รับเหมา
11.2.1 บริ ษัทจะสื:อสารนโยบายต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันอย่างสิ *นเชิงให้ แก่บคุ คลที:สาม ผู้จดั จําหน่าย
สินค้ า/ให้ บริ การ และผู้รับเหมาทราบ ตังแต่
* เริ: มต้ นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม
บริ ษัทสนับสนุนให้ บคุ คลที:สาม ผู้จดั จําหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การ และผู้รับเหมายึดมัน: ในมาตรฐานการรับผิดชอบ
ต่อสังคมเช่นเดียวกับบริ ษัท
12.
12.1

12.2

13.
13.1

การรายงานการพบเห็นการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน และการปกป้ องดูแลบุคลากรของบริษัท
หากบุคลากรของบริ ษัททราบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีบคุ ลากรของบริ ษัทหรื อบุคคลซึง: กระทําการในนามบริ ษัท ได้
เข้ าไปมีสว่ นรวมในการให้ สนิ บนหรื อการคอร์ รัปชัน จะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบโดยทันทีหรื อรายงาน
ผ่านช่องทางการรายงานตามนโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทํ าผิดและการทุจริ ต เมื: อบริ ษัทได้ รับการ
รายงานแล้ ว จะดําเนินการอย่างจริ งจัง และจะไม่ดําเนินการลงโทษใดๆกับบุคลากรของบริ ษัทที:ให้ ข้อมูลด้ วย
เจตนาสุจริ ต
บริ ษั ท ให้ ค วามมั:น ใจกับ บุค ลากรของบริ ษั ท ว่า จะไม่ มี บุค ลากรของบริ ษั ท คนใดต้ อ งถูก ลงโทษหรื อ ได้ รั บ
ผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการให้ สินบน ถึงแม้ ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทําให้ บริ ษัทสูญเสียธุรกิจ หรื อ
พลาดโอกาสในการได้ ธุรกิจใหม่ บริ ษัทเชื:อว่าการไม่ยอมรับการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันอย่างสิ *นเชิงจะ
ช่วยสร้ างคุณค่าให้ แก่บริ ษัท นอกจากนี * บริ ษัทไม่ยินยอมให้ ผ้ ใู ดมากระทําการข่มขู่ คุกคาม หรื อหน่วงเหนี:ยว
บุคลากรของบริ ษัทที:ตงใจปฏิ
ั*
บตั ติ ามนโยบายฉบับนี *
การกํากับติดตามและสอบทาน
หน่วยงานกํากับกฎเกณฑ์จะติดตามสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี *ของบริ ษัท และรายงานกิจกรรม
การติดตามสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสีย: งเป็ นประจําอย่างสมํ:าเสมอ
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13.2

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสมํ:าเสมอ
เพื:อให้ มนั: ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน ทังนี
* * จะ
หารื อผลการตรวจสอบร่ วมกับบุคคลที:เกี:ยวข้ องเพื:อหาแนวทางการแก้ ไขที:เหมาะสม และจะรายงานให้ ฝ่าย
บริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบและความเสีย: งได้ รับทราบต่อไป

14.
14.1

การฝ่ าฝื นนโยบาย
การฝ่ าฝื น นโยบายฉบับ นี ห* รื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการให้ สิ น บนและการคอร์ รั ป ชัน จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบอย่างร้ ายแรง ซึง: รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการถูกลงโทษ หรื อการเลิกจ้ างงานหรื อสัญญาโดยบริ ษัท
การถูกปรับและ/หรื อจําคุกตามกฎหมายที:เกี:ยวข้ อง ทังนี
* * การไม่ได้ รับรู้ ถึงนโยบายฉบับนี *และ/หรื อกฎหมายที:
เกี:ยวข้ อง ไม่สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่ปฏิบตั ติ ามได้
บุคคลที:สาม ผู้จดั จําหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การ หรื อผู้รับเหมาใดๆ ของบริ ษัทที:ฝ่าฝื นหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับ
นี * หรื อรับทราบถึงการกระทําที:ขดั ต่อนโยบายฉบับนีแ* ต่ไม่ได้ รายงานให้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษัททราบ หรื อให้
ข้ อมูลที:ไม่ถกู ต้ องเมื:อเจ้ าหน้ าที:สอบสวนของบริ ษัทได้ สอบถามข้ อมูลเกี:ยวกับการกระทําที:อาจขัดต่อนโยบาย
ฉบับนี * อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้

14.2

15.
15.1

นโยบายทีMเกีMยวข้ อง
บุคลากรของบริ ษัทควรอ่านทําความเข้ าใจนโยบายนี * ร่วมกับนโยบายและคูม่ ืออื:นๆ ของบริ ษัทดังนี *
1) จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
2) นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต
3) ข้ อบังคับเกี:ยวกับการทํางานของพนักงาน

16.
16.1

การทบทวนนโยบาย
หน่วยงานกํากับกฎเกณฑ์ต้องทบทวนนโยบายฉบับนี *เป็ นประจําทุกปี และเสนอต่อคณะตรวจสอบและความ
เสีย: ง เพื:อพิจารณาให้ ความเห็น ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั หิ ากมีการเปลีย: นแปลง
นโยบายฉบับนี *มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั * วนั ที: <= มิถนุ ายน <?@? เป็ นต้ นไป

ลงชื:อ……………………………………….
(นายเอนก พนาอภิชน)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท พรี เมียร์ ควอลิตี *สตาร์ ช จํากัด
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