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บริ ษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ฯ” มุ่งมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริ ยธรรมในการดําเนินธุ รกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อ
แสดงเจตนารมย์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ บริ ษทั ฯ จึ งได้กาํ หนดนโยบายการต่อต้าน
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. คำนิยำม
กำรทุจริตคอร์ รัปชั่น หรื อคอร์ รัปชั่น ( Corruption ) หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิในตําแหน่ง
หน้าที่ หรื อใช้อาํ นาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนั มิควรในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการให้หรื อรับ
สิ นบน การนําเสนอ การให้คาํ มัน่ ว่าจะให้ การขอ หรื อเรี ยกร้อง ซึ่ งเงิน ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด ซึ่ งไม่
เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลอื่นใดที่ดาํ เนินธุรกิจกับบริ ษทั ฯ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวกระทําหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาซึ่ งธุ รกิจ หรื อเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เหมาะสมทางธุ รกิจ เว้นแต่กรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่นหรื อจารี ต
ทางการค้าให้กระทําได้
2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล ให้มีระบบการสนับสนุนการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริ ษทั ฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การต่อต้านคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภาย ใน
ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนรับ
เรื่ องการแจ้ง เบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น อันเกิดจากคนในองค์ก รมีส่วนเกี่ย วข้อง พิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง และเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันพิจารณา ลงโทษ หรื อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิ บ ัติ ง านในฐานะคณะกรรมการกํากับ ดู แ ลกิ จ การ มี ห น้า ที่ ก ํา กับดู แ ล ให้
คําปรึ กษาและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแล จริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจ ตลอดจน
นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่
2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิงานในฐานะคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่ในการจัดทําการประเมิน
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนจัดทํามาตรการและแนวทางป้ องกันความเสี่ ยงจาก
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2.5 คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้า หน้าที่ บริ หาร และผูบ้ ริ หาร มี หน้าที่ ใ นการนํานโยบายการต่ อ ต้า น
คอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ โดยกําหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสารไปยังพนักงาน
และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
3. นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเกีย่ วกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ ใด ๆ ทั้งสิ้ น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเภทและ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ต้อง
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดย
3.1 ไม่ทาํ พฤติกรรมใด ที่เป็ นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อรับสิ นบนแก่เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ และเอกชน หรื อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับบริ ษ ทั ฯ เพื่ อ ให้ไ ด้ม าหรื อ คงไว้ซ่ ึ ง ธุ ร กิ จ หรื อข้อ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน หรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.2 ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยถือเป็ น
หน้า ที่ ที่ ต้องแจ้ง ให้ผูบ้ ัง คับ บัญชาหรื อบุคคลที่ รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ
3.3 บริ ษ ัท ฯ จะให้ค วามเป็ นธรรมและคุ ้ม ครองบุ ค คลที่ ป ฏิ เ สธการคอร์ รั ป ชั่น หรื อ แจ้ง เบาะแสเรื่ อ งการ
คอร์ รัปชัน่ ให้กบั บริ ษทั ฯ ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการ
รายงานการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3.4 ผูท้ ี่กระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึ่ งจะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษตาม
ระเบียบว่าด้วยวินยั พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่กาํ หนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิด
กฎหมาย
นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

2/7

3.5 บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้าน
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้
3.6 บริ ษ ทั ฯ จัดให้มี ก ระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุม ภายในที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างสมํ่าเสมอเพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน่
3.7 บริ ษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึ งความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ต่อมาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการ
เลื่อนตําแหน่ง
3.8 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนิ นการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งกับการเกิ ดคอร์ รัปชั่น กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ในเรื่ องดังต่อไปนี้
3.8.1 กำรให้ ควำมช่ วยเหลือทำงกำรเมือง
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ( Political Contributions ) หมายถึง การให้การสนับสนุ นทางการเงิน
สิ่ งของ และ/หรื อ การเข้าร่ วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริ ษทั ฯ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรี ยบทางธุรกิจทางการค้า ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจอย่างเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรื อกระทําการอันเป็ นการ
ฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2) บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนทางการเงินหรื อสิ่ งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรื อผูส้ มัครรับเลือกตั้งทาง
การเมืองใด ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กบั บริ ษทั ฯ
3) พนักงานมีสิทธิเสรี ภาพในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่
แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรื อนําทรัพย์สิน อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ในการดําเนินการใด ๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่ วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การดําเนินการใด ๆ ทําให้เกิด
ความเข้าใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนหรื อฝักใฝ่ ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
3.8.2 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) การบริ จาคเพื่อการกุศลทั้งในรู ปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรื อรู ปแบบอื่น ๆ เช่น การให้
ความรู ้ หรื อสละเวลา เป็ นต้น บริ ษทั ฯ สามารถกระทําได้โดยอาจเป็ นส่ วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม
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ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริ ษทั ฯ โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทาง
ธุรกิจ
2) การให้เงิ นสนับสนุ นไม่ว่าจะเป็ นเงิน หรื อทรั พย์สิน แก่ กิจกรรมหรื อโครงการใด จะต้องดําเนิ นการด้วย
ความโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระบุชื่อผูใ้ ห้ในนามบริ ษทั ฯ เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิ
ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ ที่ กาํ หนดไว้ และมัน่ ใจว่าการให้เงิ นสนับสนุ นดังกล่าว จะไม่ถูกนําไปใช้เป็ น
วิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย งในการให้ สิ น บน ทั้ง นี้ การให้ เ งิ น สนั บ สนุ น นั้ น ต้อ งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มธุ รกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ โดยอาจกระทําได้หลายรู ปแบบ เช่น การ
สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษา และกีฬา เป็ น
ต้น
3.8.3 ของขวัญ และค่ำใช้ จ่ำยเลีย้ งรับรอง (Gift, Entertainment)
บริ ษ ัท ฯ ตระหนั ก ดี ว่ า การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เป็ นสิ่ ง สํ า คัญ ที่ จ ะนํา มาซึ่ ง
ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้า
เงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นการกระทําเพื่อครอบงํา ชักนําหรื อ ตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อได้มาซึ่ งความได้เปรี ยบ ผ่าน
การกระทําที่ไม่ เหมาะสม หรื อแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
(2) เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ตามที่กาํ หนดไว้
(3) เป็ นการให้ในนามบริ ษทั ฯ ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และกระทําอย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
(4) ประเภท และมูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น กรณีที่อยูร่ ะหว่างการประกวดราคา
งดการให้ของขวัญ หรื อเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานของบริ ษทั หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่นการให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลสําคัญซึ่งเป็ นธรรมเนียม
ปฏิบตั ิ
2) กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั สามารถรับของขวัญ หรื อผลประโยชน์ใด ๆ ตามเทศกาล
หรื อ ธรรมเนียมปฏิบตั ิปกติ โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ทั้งนี้ ของขวัญที่รับ
ได้จะต้องไม่เป็ นเงินสด หรื อเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกํานัล บัตรของขวัญ เป็ นต้น
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หากอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ ในขณะนั้นผูร้ ับต้อง
แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทันที และจัดทํารายงานการรับของขวัญ และส่ งของขวัญดังกล่าวให้กบั เลขานุ การ
บริ ษทั เพื่อนําไปเป็ นของรางวัลให้กบั พนักงานในเทศกาลสําคัญ หรื อ ขออนุมตั ินาํ ไปบริ จาคเพื่อสา
ธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม
4. มำตรกำรและช่ องทำงกำรแจ้ งเบำะแสหรื อข้อร้ องเรียน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน เกี่ยวกับ การกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
ทางธุ รกิจ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานในองค์กร โดยจัด
ช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถแจ้งเบาะแส หรื อข้อ
ร้องเรี ยนมายังบริ ษทั ฯ ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่
แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมชื่ อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่ งมายังช่องทางการรับเรื่ อง
ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด
4.1 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรื อรับข้อร้องเรี ยน ไว้ดงั นี้
4.1.1 เว็บไซต์บริ ษทั ฯ :

http://www.chukai.co.th

4.1.2 Email เลขานุการบริ ษทั :

wanida@chukai.co.th

Email ฝ่ ายตรวจสอบภายใน :

chittra@chukai.co.th

4.1.3 ทางไปรณียห์ รื อยืน่ ส่งโดยตรงได้ที่ :
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ชูไก จํากัด (มหาชน)
44/88 หมู่ 1 ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
4.2 มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับ
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนาสุ จริ ต บริ ษทั ฯ จะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่
หรื อข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ น
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ความลับ โดยจะจํากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนิ นการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้น ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้
ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ของผูบ้ ริ ห าร ผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะทําหน้าที่ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้ องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสื บสวน
ข้อเท็จจริ ง ไม่ ใ ห้ไ ด้รับ ความเดื อดร้ อน อันตรายใด ๆ หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิ ดมาจากการแจ้งเบาะแส
ร้องเรี ยน การเป็ นพยานหรื อการให้ขอ้ มูล
ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรี ยน
และเอกสาร หลักฐานของผูร้ ้ องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่ บุคคลอื่ นที่ ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
5. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรสื บสวน และบทลงโทษ
5.1 เมื่ อ ได้รั บ การแจ้ง เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ ผู ต้ รวจสอบภายใน หรื อ แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ ง เป็ นผูก้ ลัน่ กรองสื บสวนข้อเท็จจริ ง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็ นระยะให้
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนได้ทราบ
5.2 หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผูท้ ี่ถูกกล่าวหาได้
กระทําการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ จริ ง บริ ษทั ฯ จะให้สิทธิ ผถู ้ ูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง
โดยการหาข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอันทุจริ ต
นั้นตามที่ถูกกล่าวหา
5.3 หากผูถ้ ูกกล่าวหา ได้กระทําการทุจริ ตนั้นจริ ง ผูก้ ระทําการทุจริ ตนั้น ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงาน ถื อว่าเป็ นการกระทํา ผิดนโยบายต่ อต้า นทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น จรรยาบรรณทางธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ และหากการกระทําทุจริ ตนั้นเป็ น
การกระทําที่ผิดต่อกฎหมาย ผูก้ ระทําผิ ดนั้นอาจจะต้องได้รับ โทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัย ตาม
ระเบี ยบของบริ ษทั ฯ คําตัดสิ นของคณะกรรมการตรวจสอบ ถื อเป็ นอันสิ้ นสุ ด บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายลด
ตําแหน่ง ลงโทษ หรื อผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้ว่าการกระทํานั้น จะทําให้บริ ษทั ฯ
สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
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6. กำรอบรมและกำรสื่ อสำร
6.1 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อสารและเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรื อ
ข้อร้องเรี ยน ให้บุคคลภายในบริ ษทั รับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิ เทศกรรมการและ
พนักงานใหม่ งานอบรมหรื อสัมมนาประจําปี การติดประกาศในบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ระบบอิน เทอร์ เน็ต
อีเมล์ เว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบตั ิตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ อย่างจริ งจัง
6.2 บริ ษทั ฯ สื่ อสารและเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
ไปยังสาธารณชน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่คา้ ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี เป็ นต้น
เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุ นให้ยึดมัน่ ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่ องการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ
7. วันที่บังคับใช้
นโยบายฉบับนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ประกาศ เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายธงไชย แพรรังสี )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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