นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
บริ ษัทฯ บริ หารจัดการโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบที่
อาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั งิ านและการติดต่อกับผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม ยึดถื อ ปฏิ บัติโดยเคร่ งครั ด และในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ แสดงเจตนารมณ์ ที่ชัดเจนต่อ
สาธารณะ โดยการเข้ าเป็ นหนึง่ ใน “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต”

คํานิยามตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
การคอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบน การใช้ ตําแหน่ง หน้ าที่ และ/หรื อการใช้ ข้อมูลที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่การงานของบริ ษัทฯ ไปกระทําการใดๆ ที่เป็ นการเอื ้อประโยชน์ให้ กบั ตนเอง พวกพ้ อง และ/หรื อผู้อื่นเพื่อให้ ได้ มาซึง่
ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรื อผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้ อม
รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขัดหรื อแย้ งกับจริ ยธรรมธุรกิ จของบริ ษัทฯ ยกเว้ นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทําได้

รูปแบบของการคอร์ รัปชั่น ประกอบด้ วย 4 รูปแบบหลัก
1.

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง “การให้ การสนับสนุนทางการเงิน สิง่ ของ และ/หรื อการเข้ าร่วมกิจกรรม
ตลอดจนการส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความ
ได้ เปรี ยบทางธุรกิจการค้ า ทั้งนี ้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล
บริ ษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมืองหรื อนักการเมืองมืออาชีพที่สงั กัดพรรค
การเมื อ งพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่ นํา เงิ น ทุน หรื อ ความช่ ว ยเหลื อ ในรู ป แบบอื่ น ใดไปเพื่ อ เป็ นการ
ช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจ

2.

การบริ จาคเพื่อการกุศล อาจทําให้ เกิดความเสี่ยงต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการใช้
จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้ เป็ นข้ ออ้ างหรื อเส้ นทางสําหรับการคอร์ รัปชัน่ และเพื่อ
ไม่ให้ การบริ จาคเพื่อการกุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง บริ ษัทฯ จึงกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การบริ จาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1 ต้ องพิสจู น์ได้ ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริ ง และมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุน
ให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างแท้ จริ ง
2.2 ต้ องพิสจู น์ได้ วา่ การบริ จาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้ กบั
บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น การติด
ตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จัดงาน หรื อในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ อื่น
เป็ นต้ น
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เงินสนับสนุน (Sponsorships) มีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ซึง่ มีความเสี่ยง
เนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินสําหรับการบริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุน
อาจถูก เชื่ อมโยงไปเกี่ ย วข้ องกับ การให้ สินบน บริ ษัทฯ จึงกํ าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ เกี่ ย วกับเงิ น
สนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลที่ได้ รับไว้ ดงั ต่อไปนี ้
3.1 ต้ องพิสจู น์ได้ ผ้ ขู อเงินสนับสนุนได้ ทํากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริ ง และเป็ นการดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างแท้ จริ ง
3.2 ต้ องพิสจู น์ได้ ว่าการให้ เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคํานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น การให้ ที่
พักและอาหาร เป็ นต้ น ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้ กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด
ุ ตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
ยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ

4

ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้ อนรับ (Hospitality) และค่าใช้ จ่ายอื่น นโยบายและหลักเกณฑ์ กระบวนการสอบ
ทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลเกณฑ์ในการพิจารณาให้ เป็ นไปตามความความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR))

การแจ้ งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง
หากผู้ใดพบหรื อมีข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
เมื่อได้ รับการแจ้ งเบาะแสไม่ว่าจากภายในหรื อภายนอก บริ ษัทฯ มีหน่วยงานอิสระที่จะทําการพิจารณารายละเอียดเพื่อ
สืบหาข้ อเท็จจริ งตามกระบวนการดังต่อไปนี ้
1. กระบวนการหาข้ อเท็จจริ ง บริ ษัทฯ กําหนดช่องทางในติดต่อและรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ บนเว็บไซต์ รายงานประจําปี
หัวข้ อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจนี ้ โดยกําหนดกระบวนการหาข้ อเท็จจริ งที่รวดเร็ วและเป็ น
ระบบประกอบด้ วย
1.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนต้ องเป็ นความจริ ง และ/หรื อมีความเพียงพอที่
จะนําสืบได้
1.2 สาระสําคัญ เบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่มีสาระสําคัญ ผู้รับเรื่ องจะพิจารณาส่งให้ คณะกรรมวินัย ซึ่งสมาชิก
ประกอบด้ วย หน่วยงานอิสระ (Compliance) หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้ นเรื่ องของผู้ถกู ร้ องเรี ยน
และหน่วยงานต้ นเรื่ องของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน (กรณีเป็ นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้ อเท็จจริ ง
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1.3 ผู้แ จ้ ง เบาะแสหรื อ ผู้ร้ องเรี ย น จะได้ รั บ ความคุ้ม ครองสิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกัน ไม่ ว่ า จะเป็ นพนัก งานหรื อ
บุคคลภายนอก
1.4 ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หรื อหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้ นแต่
ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน เห็นว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลจะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้ า หรื อ
สอบถามข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม หรื อชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ หรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและ
รวดเร็ วยิ่งขึ ้น
2. กระบวนการให้ ความเป็ นธรรม คณะกรรมการวินยั จะพิจารณาให้ ความเป็ นธรรม และปกป้องผู้แจ้ งเบาะแสหรื อ
ผู้ร้องเรี ยน ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในกระบวนการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง และการ
รายงาน ต้ องเก็บข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยน หรื อผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง แหล่งที่มาของ
ข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยการลงนามให้ สตั ยาบันร่วมกัน
3. กระบวนการรายงาน คณะกรรมการวินยั มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ งโดยตรงต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่ (President)
และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท ขึ ้นอยู่
กับความเหมาะสมของเรื่ องที่เกิดขึ ้น โดยการพิจารณาความเหมาะสมของการนําเสนอรายงานต่อผู้มีอํานาจหน้ าที่
รับผิดชอบให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการวินยั ซึง่ กําหนดกรอบการพิจารณาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
3.1 กรรมการผู้จดั การใหญ่ (President) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานปกติทวั่ ไป และอยูภ่ ายใต้ การกํากับ
ดูแลของกรรมการผู้จดั การใหญ่
3.2 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (Chief Executive Officer) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานปกติ ที่มี
ผลกระทบค่อนข้ างร้ ายแรงและอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ/
หรื อการจงใจกระทําการทุจริ ตต่อหน้ าที่ที่สง่ ผลกระทบอย่างร้ ายแรง
3.4 คณะกรรมการบริ ษัท (Board of Directors) เป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควร
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบ และ/หรื อเพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับนโยบาย
การกํ า กับ ดูแ ล และ/หรื อ เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง (ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ก าร และ/ หรื อ
กรรมการผู้จดั การใหญ่)
4. กระบวนการลงโทษ และการแจ้ งผลการดําเนินการ
4.1 การลงโทษ ให้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยวินยั พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4.2 กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้ เบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนได้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการดําเนินการให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
4.3 หัวหน้ าสายงานที่เกี่ยวข้ องติดตามผลการปรับปรุงแก้ ไข (ถ้ ามี) และรายงานให้ ผ้ มู ีอํานาจทราบตามลําดับ
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