บริษทั วงศ์ บัณฑิต จำกัด และบริษทั ในเครื อ
นโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชั่น
(Anti – Corruption Policy)
1. หลักกำรและเหตุผล
บริ ษ ทั วงศ์บ ณ
ั ฑิ ต จำกัด (“บริ ษ ทั ”) มี อุดมกำรณ์ และควำมเชื่ อมัน่ ว่ำ กำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำ งมี
คุ ณ ธรรมและเป็ นธรรมแก่ ทุ ก ฝ่ ำย โดยปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำยและยึ ด หลัก จริ ย ธรรมทำงธุ ร กิ จ (Code of
Business Ethics) โปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุก
กลุ่ มตำมหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี (Good Governance) จะทำให้บริ ษทั พัฒนำไปสู่ องค์กรแห่ ง ควำม
ควำมยัง่ ยืน (Sustainable Organization) บริ ษทั จึงได้เข้ำร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งใน “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ทุก
รู ปแบบของบริ ษทั
เพื่อให้กำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ที่ อำจเสี่ ยงต่ อกำรทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่นได้มีกำรพิจำรณำและ
ปฏิ บ ัติ อ ย่ ำ งรอบคอบ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท จึ ง เห็ น สมควรก ำหนด “นโยบำยต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต และ
คอร์ รัป ชั่น” เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรขึ้ น เพื่ อใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บ ตั ิ สำหรั บ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนทุกคนของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
2. คำนิยำม
บริษัท หมำยถึง บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จำกัด และบริ ษทั ในเครื อ
กำรทุจริต หรื อ คอร์ รัปชั่น หมำยถึง กำรปฏิบตั ิ หรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิในตำแหน่งหน้ำที่ หรื อกำรใช้
อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบในทุกรู ปแบบ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรให้หรื อรับสิ นบน กำรนำเสนอ หรื อกำร
ให้คำมัน่ ว่ำจะให้ กำรขอ หรื อกำรเรี ยกร้ อง ทั้งที่เป็ นทรัพย์สิน เงิ น สิ่ งของ สิ ทธิ หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่
เป็ นกำรขัดต่อศีลธรรม จริ ยธรรม และกฎหมำย กฎ ระเบียบ นโยบำย ต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อบุคคลอื่นใดที่
ดำเนิ นธุ รกิจกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ ไม่วำ่ ในประเทศหรื อต่ำงประเทศ เพื่อให้ได้มำซึ่ งประโยชน์อนั มิ
ควรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ยกเว้น กรณี ที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่นหรื อจำรี ตทำงกำรค้ำให้กระทำได้
ทุจริ ตต่ อหน้ ำที่ หมำยถึ ง กำรปฏิ บตั ิ หรื อละเว้นกำรปฏิ บ ตั ิ อย่ำงใดในตำแหน่ ง หรื อหน้ำ ที่ หรื อ
ปฏิบตั ิหรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิอย่ำงใดในพฤติกรรมที่อำจทำให้ผอู ้ ื่นเชื่อว่ำมีตำแหน่งหรื อหน้ำที่ท้ งั ที่ตนมิได้มี
ตำแหน่ งหรื อหน้ำที่น้ นั หรื อใช้อำนำจในตำแหน่ งหรื อหน้ำที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบสำหรับตนเองผูอ้ ื่น หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ผู้เกี่ยวข้ อง หมำยถึ ง คู่สมรส บุตร บิดำมำรดำ พี่น้อง หรื อญำติสนิ ท ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนทุกระดับของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ
กำรช่ วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Contributions) หมำยถึง กำรให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินหรื อ
รู ปแบบอื่น (in-kind) และ/หรื อส่ งเสริ มให้พนักงำนเข้ำร่ วมกิ จกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริ ษทั เพื่อ
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สนับสนุนพรรคกำรเมือง นักกำรเมือง บุคคลที่เกี่ยวข้องทำงกำรเมือง ไม่วำ่ จะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้อม อัน
นำไปสู่ ควำมไม่สำมัคคีปรองดองภำยในบริ ษทั และประเทศชำติ หรื อเพื่อให้ได้มำซึ่ งสิ ทธิ พิเศษผลประโยชน์
อันมิชอบหรื อควำมได้เปรี ยบทำงธุ รกิจกำรค้ำ แต่ไม่รวมถึง กำรที่พนักงำนเข้ำร่ วมกิจกรรมตำมสิ ทธิเสรี ภำพ
ส่ วนบุคคล
เงิ น สนั บ สนุ น หมำยถึ ง เงิ น ที่ จ่ ำ ยให้ ห รื อได้ รั บ จำกลู ก ค้ำ คู่ ค ้ำ และหุ ้ น ส่ ว นทำงธุ ร กิ จ อย่ ำ ง
สมเหตุสมผล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิจ ตรำสิ นค้ำหรื อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั เป็ นประโยชน์กำรสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือทำงกำรค้ำ ช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจและเหมำะสมแก่โอกำส
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรทุจริ ต หมำยถึง กำรกำหนดแนวทำงและกระบวนกำรในกำร
บ่งชี้ วิเครำะห์ ประเมิน จัดกำร ติดตำม ในกระบวนงำนต่ำง ๆ ของบริ ษทั ที่มีโอกำสเสี่ ยงต่อกำรทุจริ ต หรื อ
กำรละเว้นกำรปฎิ บ ตั ิ หน้ำ ที่ โดยมิ ช อบ และนำผลกำรวิเครำะห์ มำใช้ใ นกำรทบทวนมำตรกำรและวำง
แนวทำงเพื่อป้ องกันกำรทุจริ ต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรงำนและ
กำรปฏิบตั ิงำน เพื่อช่วยให้บริ ษทั ลดกำรสู ญเสี ยน้อยที่สุดและเพิ่มโอกำสเชิงบวกมำกที่สุด
3. นโยบำย
3.1. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนของบริ ษทั กระทำกำรหรื อยอมรับหรื อให้กำรสนับสนุน
กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมแก่บุคคลหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ไม่วำ่ จะด้วยกำรเสนอให้ (Offering) กำรให้คำมัน่ สัญญำ (Promising) กำรเรี ยกร้อง (Soliciting) กำร
ร้องขอ (Demanding) กำรให้หรื อรับสิ นบน (Giving or Accepting Bribes) หรื อมีพฤติกรรมใดที่ส่อ
ไปในทำงทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ โดยให้สนับสนุนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ำ คู่คำ้ ผูร้ ับจ้ำงและผูร้ ับ
จ้ำงช่ วงให้มีกำรปฏิ บตั ิเช่ นเดี ยวกับบริ ษทั และให้มีกำรสอบทำนแนวทำงปฏิ บตั ิให้สอดคล้องกับ
นโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกำศ กฎหมำยและกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุ รกิจ
3.2. บริ ษทั มี นโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมื อง ไม่เข้ำร่ วมกิ จกรรมใดๆ ที่ อำจก่ อให้เกิ ดควำมเข้ำ ใจว่ำ
บริ ษ ทั มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ ง ช่ วยเหลื อทำงกำรเมื องแก่ พ รรคกำรเมื องพรรคใดพรรคหนึ่ ง หรื อ กลุ่ ม
กำรเมืองใด โดยจะวำงตัวเป็ นกลำง ไม่ฝักใฝ่ พรรคหรื อกลุ่มกำรเมืองใดและจะไม่ใช้ทรัพย์สินของ
บริ ษ ทั เพื่ อสนับ สนุ นพรรคกำรเมื อ งใดพรรคกำรเมื องหนึ่ ง หรื อให้ค วำมช่ วยเหลื อผูส้ มัค รรั บ
เลือกตั้งทำงกำรเมืองคนหนึ่ งคนใดโดยเฉพำะ และบริ ษทั ถือว่ำ พนักงำนสำมำรถใช้สิทธิ ของตนเอง
ในฐำนะพลเมืองดีตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
3.3. บริ ษทั ไม่มีนโยบำยให้หรื อรับสิ นบนทุกรู ปแบบในกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั กำรดำเนินธุ รกิจและ
กำรติ ดต่ อภำครั ฐ และเอกชนจะต้องเป็ นอย่ำ งโปร่ ง ใส ซื่ อสั ตย์และดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
3.4. บริ ษทั จะควบคุ มกำรบริ จำค กำรให้เงิ นสนับสนุ น กำรให้ของขวัญทำงธุ รกิ จและกำรสนับสนุ น
กิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมโปร่ งใสถูกต้องตำมกฎหมำย
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3.5. บริ ษทั จัดให้มีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันมิให้พนักงำนทุก
คนปฏิบตั ิขดั กับนโยบำยนี้
3.6. บริ ษทั จัดให้ควำมรู ้ดำ้ นกำรต่อต้ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุก
คนของบริ ษ ทั เพื่ อส่ ง เสริ ม ควำมซื่ อสั ตย์สุ จริ ตและควำมรั บ ผิดชอบต่ อหน้ำ ที่ ค วำมรั บ ผิดชอบ
รวมถึง สื่ อให้ทรำบถึงควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษทั
4. หน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
4.1. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) กำหนดนโยบำยและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพให้ เ กิ ด ขึ้ นในบริ ษัท เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ ำ ทุ ก คนในบริ ษัท ได้ ต ระหนั ก และให้
ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
2) มี ค วำมเข้ำ ใจอย่ำงชัดเจนถึ งปั จจัยและสำเหตุ ที่อำจทำให้เกิ ดควำมเสี่ ยงด้ำ นกำรทุ จริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ที่สำคัญของบริ ษทั พร้อมทั้งให้ควำมมัน่ ใจต่อวิธีกำรที่ผบู ้ ริ หำรใช้จดั กำรควำมเสี่ ยง
นั้น
3) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำง โดยกำรแสดงควำมซื่ อสัตย์ มุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ
4) สร้ำงและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อช่วยป้ องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริ ต
5) สนับสนุ นหน่ วยงำนอิ สระในกำรปฏิ บตั ิ งำนด้ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ซึ่ งได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน หน่วยงำนอื่น ๆ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำนกำกับดูแลจำกภำยนอก
6) สื่ อสำรและเน้นย้ำควำมมุ่งหวังของคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ให้พนักงำนทุกระดับทรำบและดำเนินกำรอย่ำงจริ งจัง
4.2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) สอบทำนนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ได้รับจำกผูบ้ ริ หำรให้มีควำมเหมำะสมกับ
รู ปแบบธุ รกิจ สภำพแวดล้อมของบริ ษทั วัฒนธรรมองค์กร
2) สอบทำนทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ที่ได้รับจำกคณะผูบ้ ริ หำร
3) สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรประเมิ นควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับกำรทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่นตำมที่ สำนัก ตรวจสอบ
ภำยในได้เสนอ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ ระบบดังกล่ำวมีควำมเสี่ ยงที่จะทำให้เกิดโอกำสกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั น้อยที่สุดและมีควำม
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เหมำะสมกับรู ปแบบธุ รกิจของบริ ษทั ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม ทันสมัยและ
มีประสิ ทธิภำพ
4.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) พิจำรณำนโยบำย และกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
2) ติ ดตำมกระบวนกำรบ่ง ชี้ และประเมิ นควำมเสี่ ยงด้ำนทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่น เพื่อรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับควำมเสี่ ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
4.4. ผู้บริหำร
1) ปฏิ บตั ิตนและส่ งเสริ มจริ ยธรรม จรรยำบรรณ เพื่อเป็ นแบบอย่ำงให้กบั พนักงำน กำหนดให้มี
ระบบและให้กำรส่ งเสริ มและสนับสนุ นนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสำร
ไปยังพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมทั้ง ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำร
ต่ำงๆ กำหนดขั้นตอนกำรปฏิ บตั ิ งำนเพื่อป้ องกันกำรทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน่ เช่ น กำรแบ่งแยก
หน้ำที่ ของผูป้ ฏิ บตั ิ งำน เพื่อให้มีกำรสอบยันควำมถู กต้องสมบูรณ์ ระหว่ำงกันและกำรจัดทำ
เอกสำรหลักฐำน
2) จัดให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในหน่วยงำนและ
กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ
3) สอบทำนและติ ดตำมกำรปฏิ บตั ิ งำนของพนัก งำน เพื่ อให้ม นั่ ใจว่ำ เป็ นไปตำมนโยบำย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศและคำสั่งต่ำงๆ ของบริ ษทั
4) รำยงำนกรณี ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำม
ควำมเหมำะสม แล้วแต่กรณี
5) ส่ งเสริ ม สร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละเพื่อประโยชน์
ส่ วนรวม เชิดชูคนดีและต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
6) สร้ำงควำมตระหนัก และสื่ อสำรช่องทำงกำรรำยงำน กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ให้กบั พนักงำนทรำบ
7) ส่ งเสริ มให้บริ ษทั มีวฒั นธรรมองค์กำรที่ปรำศจำกกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ปกป้ องพนักงำนที่
ปฏิเสธกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษหรื อให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่
ปฏิเสธกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แม้วำ่ กำรกระทำนั้น จะทำให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกำสทำงธุ รกิจก็
ตำม
4.5. พนักงำน
1) ปฏิบตั ิตำมนโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งต่ำง ๆ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งจริ ยธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน
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2) รำยงำนเหตุกำรณ์ที่น่ำสงสัย หรื อพฤติกรรมกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำรและพนัก งำน ตลอดจนบุ ค คลภำยนอก เช่ น คู่ ค ้ำ ลู ก ค้ำ และผูเ้ กี่ ย วข้อง ฯลฯ ตำม
กระบวนกำรที่บริ ษทั กำหนด
3) สนับสนุนและให้ควำมร่ วมมือในกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
4) สร้ ำ งวัฒนธรรมองค์ก รให้ปรำศจำกกำรทุ จริ ตและคอร์ รัป ชั่น ตลอดจนเห็ นคุ ณค่ ำ ของกำร
ประพฤติปฏิบตั ิตนตำมหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
5) พนักงำนทุกคนทุกระดับต้องเปิ ดเผยรำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั
5. แนวทำงปฏิบัติ
5.1 กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จ (Code of Business Ethics) และนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี
(Good Corporate Governance Policy) ของบริ ษทั รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิ บตั ิงำนของบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษทั จะกำหนดขึ้นต่อไป
5.2 กรรมกำร และผูบ้ ริ หำรระดับสู งของบริ ษทั รวมถึงพนักงำนที่ขำดควำมน่ำไว้วำงใจ อันเกิดจำกกำร
ทุ จริ ตและคอร์ รัป ชั่น มี บ ทลงโทษเป็ นไปตำม พระรำชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
กฏหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ พระรำชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2559 ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุน ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกำศ ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
กฏหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจเฉพำะ
5.3 พนักงำนของบริ ษทั จะต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่ อพบเห็ นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรทุ จริ ตและ
คอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู ้บ ั ง คั บ บั ญ ชำหรื อบุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบและให้ควำมร่ วมมื อในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่ำงๆ หำกมี ขอ้
สงสั ย ให้ป รึ ก ษำกับ ผูบ้ งั คับบัญชำหรื อฝ่ ำยบริ หำรทรั พ ยำกรบุ ค คลและพัฒนำองค์กรผ่ำ นช่ อง
ทำงกำรสื่ อสำรต่ำงๆ ของบริ ษทั
5.4 บริ ษทั จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรื อแจ้งเรื่ องกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยพนักงำนที่ปฏิเสธหรื อแจ้งเบำะแสจะได้รับควำมคุม้ ครองโดยไม่ถูกลงโทษ
โยกย้ำยไม่เป็ นธรรมหรื อโดนกลัน่ แกล้งและรวมถึ ง กำรแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบทุกเบำะแสที่
แจ้งมำ
5.5 พนักงำน ผูก้ ระทำกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จะได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั
ตำมข้อบังคับ ในกำรทำงำนของบริ ษทั และอำจได้รับ โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้น ผิด
กฎหมำย
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5.6 กำรให้หรื อรับเงินสนับสนุ นจะต้องเป็ นไปนโยบำยของบริ ษทั มีควำมถูกต้อง โปร่ งใส มีหลักฐำน
และบันทึ กบัญชี ได้ โดยจะมี กำรควบคุ ม ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่ำเงิ นสนับสนุ นไม่ได้เป็ นกำร
ทุจริ ตและคอร์ รัป ชั่น มี ข้ นั ตอนกำรอนุ ม ตั ิ และกำรใช้เงิ นสนับ สนุ นสอดคล้องกับกระบวนกำร
ควบคุมภำยใน
5.7 บริ ษทั จะบริ จำคเพื่อกำรกุศลทั้งด้ำนกำรเงินหรื อในรู ปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือรู ปแบบอื่นๆ
เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ และเสริ มสร้ ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริ ษทั โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทำงธุ รกิจเป็ นกำรตอบแทน
5.8 กำรบริ จำคและกำรให้เงินสนับสนุ นของบริ ษทั ต้องได้รับกำรอนุ มตั ิจำกผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ตำม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
1) เป็ นกิจกรรมที่สอดคล้องและสัมพันธ์กบั นโยบำยและแผนงำนของบริ ษทั
2) มีบุคคลหรื อองค์กรที่เฉพำะในกำรรับเงินบริ จำคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้อย่ำงชัดเจน
3) มี วตั ถุ ประสงค์ที่ชดั เจนในกำรใช้เงิ นบริ จำคและเงิ นสนับสนุ นนั้นซึ่ งสำมำรถปฏิ บตั ิ และวัด
ประเมินผลได้
4) เป็ นกิจกรรมที่มีระยะเวลำเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ด
5) ระบุสถำนที่ในกำรนำเงินบริ จำคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ชดั เจน
6) ระบุถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรนำเงินบริ จำคหรื อเงินสนับสนุ นไปใช้วำ่ มีใครจะได้
ประโยชน์บำ้ ง ได้รับประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงไร ทั้งเชิงปริ มำณหรื อเชิงคุณภำพ
7) มีหลักฐำนหรื อใบเสร็ จระบุเงินที่สำมำรถตรวจสอบกำรใช้เงินและกำรดำเนินงำนได้
5.9 กำรให้หรื อรั บของกำนัล กำรเลี้ ยงรั บรองและค่ำใช้จ่ำย ให้ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุ กคนปฏิ บ ตั ิ
ตำมที่ กำหนดในจรรยำบรรณของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนและแนวปฏิ บ ตั ิ กำรต่ อต้ำ นทุ จริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั
6. ข้ อกำหนดในกำรดำเนินกำร
6.1. นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
ตั้งแต่กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึ กอบรมและพัฒนำ กำรประเมินผล
กำรปฏิ บตั ิงำนพนักงำนและกำรให้ผลตอบแทนพนักงำน โดยกำหนดให้ผูบ้ งั คับบัญชำทุก ระดับ
สื่ อสำรทำควำมเข้ำใจกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชำให้ปฏิบตั ิตำมได้อย่ำงถูกต้องและควบคุมดูแลกำรปฏิ บตั ิ
ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
6.2. กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิที่กำหนดไว้คู่มือ
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ (Code of Business Ethics) นโยบำยกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี (Good Corporate
Governance Policy) กำรควบคุ ม ภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ย ง (Internal Controls and
Risk Management) และนโยบำย ระเบียบกำรปฎิบตั ิงำนอื่นๆ ที่บริ ษทั จะกำหนดขึ้น
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7. กำรสื่ อสำรภำยในและภำยนอกองค์ กร
7.1 บริ ษทั ให้ควำมสำคัญแก่กำรสื่ อสำรภำยในด้วยสื่ อต่ำง ๆ เช่ น ระบบอีเมล์เครื อข่ำยภำยในองค์กร
บอร์ ดประกำศ และกำรบริ หำรทรั พยำกรมนุ ษย์ของบริ ษทั เพื่ อปลู กฝั ง ถ่ ำยทอดและเสริ ม สร้ ำ ง
จริ ยธรรมและจรรยำบรรณแก่พนักงำน ผูบ้ ริ หำร เพื่อสร้ ำงควำมตระหนักต่อควำมสำคัญของกำร
ก ำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดี กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งและกำรควบคุ ม ภำยในเพื่ อป้ อ งกันกำรทุ จ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ รวมถึง กำรแจ้ง/รำยงำนกำรทุจริ ตและคอรรัปชัน่ ต่อผูบ้ ริ หำร
7.2 บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูบ้ ริ หำร ลูกค้ำ พนักงำน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและผูเ้ กี่ยวข้องผ่ำน
รำยงำนประจำปี (Annual Report) และ เว็บไซต์ (website) ของบริ ษทั หรื อวิธีกำรอื่นใดที่เหมำะสม
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั ดำเนินธุ รกิจอย่ำงโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
8. กำรบริหำรจัดกำรและบริหำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง เพื่อบ่งชี้ ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุ จริ ตที่
เกี่ ยวข้องในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เช่ น กำรยักยอกทรัพย์ กำรทุจริ ตต่อรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำร
ทุจริ ตอื่นๆ โดยพิจำรณำทั้งในด้ำนโอกำสเกิ ด และผลกระทบ เพื่อหำมำตรกำรตอบสนองและจัดกำรควำม
เสี่ ยง กำรพิจำรณำถึงกิจกรรมกำรควบคุม กระบวนกำรติดตำมผลกำรควบคุมภำยใน ซึ่ งรวมถึงกำรติดตำม
ประเมินผลควำมสำมำรถในกำรป้ องกันและค้นหำรำยกำรทุจริ ต ข้อผิดพลำดและกำรปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิ บตั ิ
ตำมกฎระเบียบ เพื่อลดและป้ องกันควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น โดยตัวอย่ำงของกำรทุจริ ตในกระบวนกำรต่ำงๆ ของ
บริ ษทั เช่น กำรทุจริ ตด้ำนกำรเงิน กำรขำย กำรตลำด กำรบริ กำรอื่น ๆ เงินสด และเอกสำรสำคัญ ตลอดจน
กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ฯลฯ
9. กำรดำเนินกำรติดตำม
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญของกระบวนกำรตรวจสอบภำยในและกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุ ม ภำยใน โดยวีธี ก ำรประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment) รวมถึ ง กำรสนับ สนุ น ให้มี ก ำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรตรวจสอบกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่ำงต่อเนื่ องและครบถ้วนทุกรำยกำร
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิ บตั ิงำนให้
เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบตั ิ อำนำจดำเนินกำร ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมำย และข้อกำหนด
ของหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั มีระบบกำรควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำม
เสี่ ยงด้ำนคอร์รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
นโยบำยต่ อต้ำ นกำรทุ จริ ตและคอร์ รัป ชั่นฉบับ นี้ ได้รับ อนุ ม ตั ิ จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำร
ประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2561
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