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   บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(Anti-Corruption Policy) 

ผูอ้นุมติั : คณะกรรมการบริษทั  

                (คร้ังท่ี 10 /2562) 
หมายเลขเอกสาร : …………………. วนัที่มีผลบงัคบัใช ้: 16/12/2562 แกไ้ขคร้ังท่ี : ………... 

 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ”  มุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใตก้รอบการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ เพื่อ 

แสดงเจตนารมยแ์ละความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษทัฯ จึงได้กาํหนดนโยบายการต่อตา้น

ทุจริตคอร์รัปชัน่ และแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ค ำนิยำม 

  กำรทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือคอร์รัปช่ัน ( Corruption ) หมายถึง การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัในตาํแหน่ง

หนา้ท่ี หรือใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมิควรในรูปแบบต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับ

สินบน การนาํเสนอ การให้คาํมัน่ว่าจะให้ การขอ หรือเรียกร้อง ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงไม่

เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีดาํเนินธุรกิจกบับริษทัฯ เพื่อให้

บุคคลดงักล่าวกระทาํหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการให้ไดม้าซ่ึงธุรกิจ หรือเพื่อเอ้ือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ 

เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินหรือจารีต

ทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

2.1 คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแล ให้มีระบบการสนบัสนุนการต่อตา้น

การคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัฯ ไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของ

การต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานการรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการควบคุมภาย ใน 

ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับ

เร่ืองการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น อนัเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง พิจารณาตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริง และเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณา ลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
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2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีหน้าท่ีกํากับดูแล ให้

คาํปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแล  จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจน

นโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติังานในฐานะคณะทาํงานบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีในการจดัทาํการประเมิน

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนจดัทาํมาตรการและแนวทางป้องกนัความเส่ียงจาก

การทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

2.5 คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีในการนํานโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั โดยกาํหนดใหมี้ระบบสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่  และส่ือสารไปยงัพนกังาน

และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

3. นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเกีย่วกบักำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน  

บริษทัฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ใด ๆ ทั้งส้ิน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเภทและ

ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ตอ้ง

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด ห้ามเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม โดย  

3.1 ไม่ทาํพฤติกรรมใด ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให้ หรือรับสินบนแก่เจา้หนา้ท่ี

ของรัฐและเอกชน หรือผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซ่ึงธุรกิจหรือข้อ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยถือเป็น

หน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผูบ้ ังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริงต่างๆ 

3.3 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ ้มครองบุคคลท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเบาะแสเร่ืองการ

คอร์รัปชัน่ให้กบับริษทัฯ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการ

รายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3.4 ผูท่ี้กระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาบทลงโทษตาม

ระเบียบวา่ดว้ยวินยัพนกังานของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไว ้และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั้นผิด

กฎหมาย 
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3.5 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้น

ทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี 

3.6 บริษทัฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อป้องกนัมิใหมี้การคอร์รัปชัน่ 

3.7 บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ต่อมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ตั้งแต่การคดัเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการ

เล่ือนตาํแหน่ง 

3.8 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกบัการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

3.8.1 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง  

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ( Political Contributions ) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน 

ส่ิงของ และ/หรือ การเขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษทัฯ 

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบทางธุรกิจทางการคา้ ทั้งน้ีบริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1) บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทาํการอนัเป็นการ

ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง  

2) บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนทางการเงินหรือส่ิงของให้แก่พรรคการเมือง นกัการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทาง

การเมืองใด ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บับริษทัฯ 

3) พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่

แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือนาํทรัพยสิ์น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใด ๆ ของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์

ในการดาํเนินการใด ๆ ในทางการเมือง หากเขา้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัไม่ใหก้ารดาํเนินการใด ๆ ทาํใหเ้กิด

ความเขา้ใจวา่บริษทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง  

3.8.2 กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1) การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การให้

ความรู้ หรือสละเวลา เป็นตน้ บริษทัฯ สามารถกระทาํไดโ้ดยอาจเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม 

ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทัฯ โดยมิไดมุ้่งหวงัผลตอบแทนทาง

ธุรกิจ  

2) การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือทรัพยสิ์น แก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะตอ้งดาํเนินการดว้ย

ความโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย ตอ้งระบุช่ือผูใ้ห้ในนามบริษทัฯ เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมติั
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ตามระเบียบของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไว ้และมัน่ใจว่าการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว จะไม่ถูกนําไปใช้เป็น

วิธีการหลีกเล่ียงในการให้สินบน ทั้ งน้ีการให้เงินสนับสนุนนั้ นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ โดยอาจกระทาํได้หลายรูปแบบ เช่น การ

สนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อการศึกษา และกีฬา 

 เป็นตน้ 

3.8.3 ของขวัญ และค่ำใช้จ่ำยเลีย้งรับรอง (Gift, Entertainment)  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะนํามาซ่ึง

ความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัดงัน้ี  

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวญัและเล้ียงรับรองพนัธมิตรทางธุรกิจได ้หากเขา้

เง่ือนไขทุกขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นการกระทาํเพื่อครอบงาํ ชกันาํหรือ ตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบ ผ่าน

การกระทาํท่ีไม่ เหมาะสม หรือแอบแฝง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

       (2)  เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ ตามท่ีกาํหนดไว ้

                     (3)  เป็นการใหใ้นนามบริษทัฯ ไม่ใช่ในนามของพนกังาน และกระทาํอยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิด 

                     (4)  ประเภท และมูลค่ามีความเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เช่น กรณีท่ีอยูร่ะหวา่งการประกวดราคา              

                            งดการใหข้องขวญั หรือเล้ียงรับรองกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ พนกังานของบริษทั หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

                     (5)  เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่นการใหข้องขวญัเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ในช่วงเทศกาลสาํคญัซ่ึงเป็นธรรมเนียม  

                           ปฏิบติั 

2) กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั สามารถรับของขวญั หรือผลประโยชน์ใด ๆ ตามเทศกาล 

หรือ ธรรมเนียมปฏิบติัปกติ โดยจะตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) ทั้งน้ีของขวญัท่ีรับ

ไดจ้ะตอ้งไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรกาํนลั บตัรของขวญั เป็นตน้ 

หากอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธการรับของขวญัหรือผลประโยชน์ดงักล่าวได ้ในขณะนั้นผูรั้บตอ้ง

แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทนัที และจดัทาํรายงานการรับของขวญั และส่งของขวญัดงักล่าวให้กบั เลขานุการ

บริษทั  เพื่อนาํไปเป็นของรางวลัใหก้บัพนกังานในเทศกาลสาํคญั  หรือ  ขออนุมติันาํไปบริจาคเพื่อ 

สาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม 

4. มำตรกำรและช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน  
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บริษทัฯ จดัให้มีมาตรการในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน เก่ียวกบั การกระทาํผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน่ของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานในองค์กร โดยจดั

ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้

ร้องเรียนมายงับริษทัฯ ไดส้ะดวกและเหมาะสม โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ี

แจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ส่งมายงัช่องทางการรับเร่ือง 

ตามท่ีบริษทัฯ กาํหนด 

4.1 ช่องทางการรับแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ ไดก้าํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส

หรือรับขอ้ร้องเรียน ไวด้งัน้ี 

4.1.1   เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ :   http://www.chukai.co.th  

4.1.2   Email เลขานุการบริษทั :   wanida@chukai.co.th 

           Email ฝ่ายตรวจสอบภายใน :  ia@chukai.co.th 

4.1.3 ทางไปรษณียห์รือยืน่ส่งโดยตรงไดท่ี้ :   

เลขานุการบริษทั  

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน)  

44/88 หมู่ 1 ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 

4.2 มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลบั  

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระทาํโดยเจตนาสุจริต บริษทัฯ จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่

หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็น

ความลบั โดยจะจาํกดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้น ท่ีสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลได ้

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะทาํหน้าท่ีในการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในการสืบสวน

ข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ  หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล  

http://www.chukai.co.th/
mailto:wanida@chukai.co.th
mailto:ia@chukai.co.th
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ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหนา้ท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน

และเอกสาร หลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้าท่ี

เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด 

5. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสืบสวน และบทลงโทษ  

5.1 เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายใน หรือแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสืบสวนขอ้เทจ็จริง เป็นผูก้ลัน่กรองสืบสวนขอ้เทจ็จริง และแจง้ผลการตรวจสอบเป็นระยะให้

ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนไดท้ราบ  

5.2 หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุผลอนัควรเช่ือไดว้่าผูท่ี้ถูกกล่าวหาได้

กระทาํการทุจริต คอร์รัปชัน่จริง บริษทัฯ จะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหาไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง 

โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติม ท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอนัทุจริต

นั้นตามท่ีถูกกล่าวหา 

5.3 หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระทาํการทุจริตนั้นจริง ผูก้ระทาํการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนักงาน ถือว่าเป็นการกระทาํผิดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ  

จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้และหากการกระทาํทุจริตนั้นเป็น

การกระทาํท่ีผิดต่อกฎหมาย ผูก้ระทาํผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ี โทษทางวินัยตาม

ระเบียบของบริษทัฯ คาํตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอนัส้ินสุด บริษทัฯ ไม่มีนโยบายลด

ตาํแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้่าการกระทาํนั้น จะทาํให้บริษทัฯ 

สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  

 

 

6. กำรอบรมและกำรส่ือสำร 

6.1 บริษทัฯ จดัให้มีการส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรือ

ขอ้ร้องเรียน ให้บุคคลภายในบริษทัรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและ

พนกังานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจาํปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ระบบอินเทอร์เน็ต 

อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษทั เป็นตน้ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เขา้ใจ เห็นชอบ และปฏิบติัตามนโยบายและ

มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั 

6.2 บริษทัฯ ส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน

ไปยงัสาธารณชน บริษทัย่อย บริษทัร่วม ตลอดจน ตวัแทนทางธุรกิจ คู่คา้ทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และผูมี้ส่วน
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ไดเ้สียผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี เป็นตน้ 

เพื่อสร้างความเขา้ใจและสนับสนุนให้ยึดมัน่ ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเร่ืองการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่เช่นเดียวกบับริษทัฯ 

7. วันท่ีบังคับใช้ 

 นโยบายฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ีประกาศ เป็นตน้ไป 

 

 

                                                           ประกาศ ณ วนัท่ี  16  ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

                                                                                                     (นายธงไชย  แพรรังสี) 

                                                       ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


