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นโยบายต่อต้านการทุจริต
บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ต่อต้ำนกำรติดสินบน กำรคอร์รัปชั่น และสนับสนุน 

ให้บุคคลำกรทุกระดับให้ควำมส�ำคัญ และมีจิตส�ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนให้ทุกคนปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

แนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
กำรด�ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้ใช้แนวปฏิบัติตำมที่ก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

ของบริษัท นโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ รวมทั้ง ระเบียบคู่มือปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติ

ต่ำงๆ ที่บริษัทจะก�ำหนดขึ้นต่อไป เพื่อควำมชัดเจนในกำรด�ำเนินในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดกำรทุจริต บริษัทจึงก�ำหนด

นโยบำยในเรื่องต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตำมนโยบำยที่สอดคล้องกับกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งกฏระเบียบและข้อบังคับ

ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

2. ไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่เจตนำว่ำเป็นกำรทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวของกับบริษัทในเรื่องที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ 

ทั้งตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้ได้ซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท�ำกำรที่เข้ำข่ำยทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องแจ้งไป

ยังเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทหรือช่องทำงกำรร้องเรียนอื่นของบริษัทท่ีได้ก�ำหนดไว้ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ 

4. บรษัิทจะสนบัสนนุและส่งเสรมิพนกังำนทกุระดบัให้เหน็ถงึควำมส�ำคัญและมจีติส�ำนกึในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติรวมทัง้

จัดมีกำรควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบ

5. ผู้ที่กระท�ำกำรทุจริตจะถูกสอบสวนโดยไม่ต้องค�ำนึงว่ำจะด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ เพรำะถือเป็นกำรกระท�ำควำมผิตตำม 

ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท�ำงำน โดยจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำร 

กระท�ำนั้นผิดกฎหมำยด้วย

6. บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลักฐำนกำรทุจริตที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทหรือพนักงำนท่ีปฏิเสธต่อกำรกระท�ำทุจริต ตำมมำตรกำรคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน 

กำรทุจริตตำมที่ก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียน

7. บริษัทจะสอบทำนและทบทวนแนวปฏิบัติและมำตรำกำรด�ำเนินงำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ 

กำรเปลี่ยนแปลงของกฏหมำยและสภำพกำรด�ำเนินของธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนันสนุน 
บรษัิทใช้ควำมระมดัระวงัในกำรบรจิำคเพือ่กำรกศุลและกำรเงนิสนบัสนนุ เนือ่งจำกเป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกำรใช้จ่ำยเงนิ

โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตนซึ่งอำจท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริตได้ ซึ่งกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน

ของบริษทัทกุครัง้จะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมำยและศลีธรรม รวมถงึจะต้องได้รบักำรอนมุติัจำกผูม้อี�ำนำจของบรษิทั 

ตลอดจนสำมำรถสอบทำนและติดตำมเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ  ได้ โดยกำรบรจิำคเพือ่กำรกศุลและกำรให้เงนิสนบัสนุนต้องอยูภ่ำยใต้ 

เงื่อนไข คือ แสดงถึงที่มำและจุดประสงค์ในกำรด�ำเนินกำรโครงกำรอย่ำงชัดเจน เช่น ชื่อเจ้ำของโครงกำร วัตถุประสงค์ ผลส�ำเร็จ 

และประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำร พร้อมเอกสำรประกอบอื่นๆ รวมไปถึงโครงกำรต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรกระท�ำใดๆ  

ที่มีผลประโยชน์อื่นอันส่อไปในทำงทุจริต

นโยบายและแนวปฏิบัติการรับหรือการให้ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1. บรษิทัก�ำหนดให้ กำรให้ มอบ หรอืรบัของขวญั และ/หรอื ค่ำบรกิำรต้อนรบั และ/หรอื ค่ำใช้จ่ำยอืน่ แก่/จ่ำย บคุคลใดๆ  

ต้องเป็นไปตำมประเภทมูลค่ำ มีควำมเหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ  

2. ห้ำมมใิห้พนกังำนทกุระดบัเรยีกร้องหรอืรบัของขวญั ค่ำรบัรองค่ำบรกิำรต่ำง ๆ  โดยมชิอบเพือ่กำรจงูใจให้ปฏบิตัหิรอื

ละเว้นกำรปฏิบัติ รวมท้ังประโยชน์อื่นใดจำกผู้รับเหมำ ผู้รับเหมำช่วง ลูกค้ำ ผู้ค้ำ ผู้ขำย หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยของบริษัท 

ไม่ว่ำกรณีใด
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นโยบายและแนวปฏิบตัเิกี่ยวกบัการไมล่ะเมิดทรัพยส์นิทางปัญญา เช่น ลขิสทิธิ์ สทิธบิตัร เคร่ืองหมายการคา้
1. สร้ำงควำมตระหนักให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน เพื่อให้เกียรติและเคำรพซึ่งสิทธิในทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำของผู้อื่น รวมถึงบริษัทฯ จะต้องกระท�ำกำรขออนุญำตบุคคลผู้เป็นเจ้ำของในทรัพย์สินทำงปัญญำเหล่ำนั้นให้ถูกต้อง

ตำมกฎหมำยเสียก่อนที่จะมีกำรใช้งำน

2. ห้ำมมใิห้บคุคลทกุฝ่ำยในบรษิทักระท�ำกำรใดๆ กต็ำมอนัเป็นกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูอ้ืน่ ไม่ว่ำจะเป็นกำร

ละเมิดในเรื่องเครื่องหมำยกำรค้ำ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น

3. สนับสนุนไม่ให้ใช้งำนใดๆ ก็ตำมอันมีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่น

4. ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้พนกังำนในบรษิทัทกุคนสร้ำงสรรค์งำนทีเ่กีย่วข้องกบัสินค้ำของบรษิทัในลักษณะใหม่ๆ ไม่ซ�ำ้ 

กับงำนอันมีเครื่องหมำยกำรค้ำ ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรของบุคคลอื่น

5. บริษัทจะรักษำควำมลับของลูกค้ำ ข้อมูลต่ำงๆ ที่บริษัทฯได้มำจำกลูกค้ำ รวมถึงข้อมูลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียของ 

บริษัทฯทั้งหมด ยกเว้นกรณีท่ีได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูล โดยจะต้องใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งมิให้ควำมลับของลูกค้ำ 

และ/หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียล่วงรู้ไปถึงบุคคลภำยนอก

6. ก�ำหนดให้มข้ีอบงัคบัในกำรใช้งำนคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็ภำยในบรษิทัให้สอดคล้องกบัพระรำชบญัญตัว่ิำด้วย

กำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทถือปฏิบัติตำมเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด

นโยบายการแจ้งเบาะแลหรือข้อร้องเรียน 
คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน ในระดับบริหำร ได้แก่ ผู้บังคับ

บัญชำหรือหัวหน้ำงำนในแต่ละระดับ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และช่องทำงในระดับกรรมกำรบริษัท ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทัได้จดัท�ำช่องทำงรบัข้อร้องเรยีน ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบำะแสกำรกระท�ำผดิกฎหมำย

หรือจรรยำบรรณ รวมถึงพฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถึงกำรทจุริตหรือประพฤตมิชิอบของบคุคลในบรษิทั ท้ังจำกพนกังำนและผูมี้ส่วนได้เสยี 

ของบริษัทและได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส และให้ควำมส�ำคัญกับกำรเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นควำมลับ  

ซึ่งจะรับรู้เฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน 

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทได้มีนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้กับ กรรมกำรบริษัท,ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร,ผู้บริหำรและ พนักงำน 

ซึ่งในระดับกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จะพิจำรณำโดย คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน จะต้องค�ำนึง 

ให้สอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมตั้งใจของกรรมกำร ประเภทและขนำดธุรกิจของบริษัท ตลำด 

และคู่แข่งขัน ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และกำรเติบโตทำงผลก�ำไรของบริษัท โดยที่ค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้องอยู่ในระดับ 

ที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไว้

ส�ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนจะพิจำรณำโดยผู้บังคับบัญชำ  ซึ่งจะเป็นกำรจ่ำยโดยผันแปรตำมผลกำรปฏิบัติงำน 

ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของงำนท่ีท�ำได้ ท้ังน้ีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพ คุณภำพ และสร้ำงควำมเป็นธรรมในระยะยำว อีกทั้ง 

ยังเป็นกำรสร้ำงระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้เป็นรูปธรรม  เพื่อกำรท�ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและกำรปรับเงินเดือนประจ�ำปี จะเกิดขึ้นหลังจำกมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ  

โดยตั้งตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ (KEY PERFORMANCE INDICATOR: KPI) ที่ส่งเสริมเป้ำหมำยขององค์กร เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนกับหัวหน้ำงำน เพื่อเป็นกำรสร้ำงหลักฐำนเชิงประจักษ์ วัดได้ ประเมินได้ ประกอบกับกำรตั้งควำมคำดหวัง

เชิงพฤติกรรมหลัก (CORE COMPETENCY) ขององค์กร เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงำนที่เป็นคนเก่ง และ คนดีในเวลำเดียวกัน บริษัท 

มีควำมเป็นธรรมภำยใน โดยพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนที่เท่ำกันส�ำหรับคนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเท่ำกัน และจ่ำยค่ำตอบแทน 

ที่สูงกว่ำส�ำหรับคนท่ีท�ำผลงำนได้ดีกว่ำ มำกกว่ำ หรือยำกกว่ำ โดยทั้งนี้ต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ค่ำงำน และประเมินค่ำงำน 

อย่ำงโปร่งใส เปรียบเทียบกันได้ระหว่ำงงำนทุกงำนในองค์กร เพรำะงำนทุกอย่ำงและทุกด้ำนมีควำมส�ำคัญกับองค์กรทั้งสิ้น  

เพียงแต่จะแตกต่ำงกันไปด้วยลักษณะหน้ำที่เท่ำนั้น

นโยบายการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียใช้บังคับกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อกำร 

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผู้ที่อำจมีส่วนได้เสียหรือมีอิทธิพลต่อกำร 

ด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท เช่น ลูกค้ำ ชุมชน ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำทำงธุรกิจ และหน่วยงำนภำครัฐ เป็นต้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 



59

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 

25
62

สร้ำงควำมเข้ำใจในประเดน็ต่ำงๆ ของผูม้ส่ีวนได้เสยีภำยนอก และควำมคำดหวังของบคุคลเหล่ำนัน้ ,ให้ได้รบัและด�ำรงไว้ซึง่ควำม 

ไว้วำงใจ และควำมเคำรพนับถือจำกผู้มีส่วนได้เสีย ,เพื่อช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่ำจะได้รับผลลัพธ์ที่ด ี

และเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นในคุณภำพ และกำรเข้ำถึงกำรบริกำรของบริษัท

ช่องทางการสื่อสารและการติดต่อ 
บริษัทมีช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถส่ง ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็น หรือค�ำถำม รวมทั้งข้อร้องเรียนมำยังบริษัท 

ผ่ำนกำรส่งจดหมำยปิดผนึกถึงคณะกรรมกำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ อีเมล์ถึงประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทมีมำตรกำรเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนที่เป็นควำมลับ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน


