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นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั$น
1. คํานิยาม
บริษัท

หมายถึง บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม

หมายถึง บริ ษัทตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทังประกาศของสํ
F
านักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการ

หมายถึง กรรมการของบริ ษัท

ผู้บริหาร

หมายถึง ผู้บริ หารของบริ ษัทตังแต่
F ระดับผู้จดั การทัวไปขึ Fนไป

พนักงาน

หมายถึง พนักงานลําดับถัดลงมาจากผู้บริ หาร ทังที
F เป็ นพนักงานประจํา
พนักงานสัญญาจ้ างพิเศษ และพนักงานชัวคราวของบริ ษัท

บุคลากรของบริษัท

หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท

คู่ค้า

หมายถึง ผู้จัดหาสิ นค้ าและบริ การให้ กับบริ ษัท ผู้ออกแบบ ที ปรึ กษา
ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง

ผู้มีส่วนได้ เสีย

หมายถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี F พนักงาน คู่แข่งทางการค้ า ภาครั ฐ
ตลอดจนองค์กรและผู้ทีเกียวข้ องอืน ๆ ในสังคม

การทุจริตคอร์ รัปชั$น

หมายถึง การติดสินบนในรู ปแบบของ การเสนอให้ สัญ ญาว่าจะให้ ให้
คํ า มั นว่ า จะให้ มอบให้ รวมทั งF การเรี ย กร้ องหรื อ รั บ ซึ งเงิ น
ทรั พ ย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื นใดซึ งไม่ เ หมาะสม ต่ อ บุ ค คล
ดัง ต่อไปนี F เจ้ าหน้ าที ของรั ฐ หน่วยงานของรั ฐ หน่วยงานของ
เอกชน หรื อผู้มีหน้ าทีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพือให้
บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที เพือให้ ได้ มา
ซึ งธุ ร กิ จ หรื อเพื อรั ก ษาหรื อแนะนํ า ธุ ร กิ จ ให้ กั บ บริ ษั ท ใด
โดยเฉพาะ หรื อเพื อรั กษาผลประโยชน์ อืนใดที ไม่ถูกต้ องตาม
กฎหมายหรื อไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณี ทีกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิน
หรื อจารี ตทางธุรกิจ ให้ กระทําได้
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การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรื อในรูปแบบอืน ไม่ว่าจะโดยตรงหรื อ
โดยอ้ อม เพือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง แก่พรรคการเมือง
หรื อผู้สมัครรับเลือกตังใดเป็
F
นการเฉพาะ เช่น การให้ ก้ เู งิน การให้
สิงของหรื อบริ การ การโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมื อง การ
บริ จาคเงินเพือร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรทีมีความสัมพันธ์
ใกล้ ชิดกับพรรคการเมื องในลักษณะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ ต่าง
ตอบแทนในทางมิชอบ เป็ นต้ น ทังนี
F F เว้ นแต่เป็ นการส่งเสริ ม
ประชาธิ ปไตยตามทีรัฐบาล หรื อคณะกรรมการการเลือกตังขอ
F
ความช่วยเหลือเป็ นการทัวไป และต้ องเป็ นไปตามนโยบายการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองทีได้ กําหนดไว้
2. นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั$น
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทเรี ยกร้ อง ดําเนินการ หรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ในทุกประเภททุกรู ปแบบ ทังภาครั
F
ฐและภาคเอกชนทีธุรกิจของบริ ษัทเข้ าไปเกียวข้ อง เพือประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ครอบครั ว เพือน คนรู้ จัก ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยให้ ร่วมกันส่งเสริ มการทํางานทียึดถื อความซือสัตย์
สุจ ริ ต ตามจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และให้ ป ฏิ บัติ ต ามนโยบายนี อF ย่ า งเคร่ ง ครั ด และเพื อให้ ก าร
ดําเนินการตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันบรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย บริ ษัทจะต้ องดําเนินการให้
ครอบคลุมในเรื องดังต่อไปนี F
1) จัดให้ มีการประเมินความเสียงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทีอาจเกิดขึ Fนต่อบริ ษัท
2) จัดทํามาตรการ ขันตอนปฏิ
F
บตั ิการป้องกัน การควบคุมภายใน ให้ สอดคล้ องกับความเสียง ซึงมี
รายละเอียดที เพียงพอต่อการนําไปปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายนี FรวมทังF สามารถป้องกันการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันในการดําเนินธุรกิจได้
3) จัดให้ มีระบบควบคุมภายในเพือให้ มนใจในประสิ
ั
ทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของนโยบายต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน ซึงครอบคลุมถึงกระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลทางการเงิน การบัญชี
กระบวนการบริ หารทุนมนุษย์ และกระบวนการอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท
4) จัดให้ มี การติดตาม การรายงาน และการทบทวนเกียวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยมี ขนตอนการดํ
ัF
าเนินการทีเหมาะสม เพื อให้ มนใจได้
ั
ว่านโยบายมีความ
ครบถ้ วน เพียงพอ และทันต่อสภาวการณ์
5) จัดให้ มี การปฐมนิ เ ทศและการฝึ กอบรมให้ แก่ บุคลากรของบริ ษัท เพื อให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
เกียวกับนโยบาย มาตรการ และขันตอนปฏิ
F
บตั ใิ นการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
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6) จัดให้ มีการสื อสารนโยบายในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทังF ภายในและภายนอกบริ ษัท
เพือให้ เกิดการปฏิบตั ิตามในวงกว้ าง ซึงรวมไปถึงการแจ้ งให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอืนที
บริ ษัทมี อํานาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุ รกิ จ นํ านโยบายในการต่อต้ านการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชันของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ
7) จัดให้ มีช่องทางในการสือสารทีปลอดภัยให้ บคุ ลากรของบริ ษัท คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
สามารถขอคําแนะนํา ให้ ข้อเสนอแนะ ร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส เกียวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
8) ส่งเสริ มให้ มีการแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบตั ิทีดีระหว่างบริ ษัทอืน รวมทังผู
F ้
มี ส่วนเกี ยวข้ องทุกฝ่ าย เพื อเป็ นแนวร่ วมปฏิ บัติแ ละเข้ าร่ วมในกิ จ กรรมต่อต้ านการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชันซึงจัดขึ Fนโดยบริ ษัท สมาคม หอการค้ า หรื อหน่วยงานกํากับดูแลอืน ๆ
3. นโยบายอื$นที$เกี$ยวข้ อง
เพือให้ เกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื องทีมีความเสียงสูงอันจะก่อให้ เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายทีต้ องถือปฏิบตั ดิ ้ วยความระมัดระวังในเรื องดังต่อไปนี F
3.1 นโยบายการรั บและให้ ของขวัญ บริการต้ อนรั บ หรื อประโยชน์ อ$ ืนๆ
o ห้ า มรั บ หรื อ ให้ ข องขวัญ บริ ก ารต้ อ นรั บ หรื อ ประโยชน์ อื นใด แม้ ก ารกระทํ า เหล่า นัน
F จะมี
ผลกระทบเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
o ดําเนินการอย่างถูกต้ อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบต
ั ิของบริ ษัท
รวมถึงระเบียบปฏิบตั ขิ องหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
o มี ค วามเหมาะสมกับ สถานการณ์ เทศกาล ขนบธรรมเนี ย มประเพณี โดยไม่ ข ัด ต่อ หลัก
ศีลธรรมในแต่ละท้ องถิน
o ไม่ใช้ เป็ นข้ ออ้ างสําหรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
o ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์สว
่ นตนและผลประโยชน์ของบริ ษัท
3.2 นโยบายการบริจาคเพื$อการกุศลหรื อเงินสนับสนุน
o ดําเนินการอย่างถูกต้ อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบต
ั ิของบริ ษัท
รวมถึงระเบียบปฏิบตั ขิ องหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
o การดําเนินการต้ องสอดคล้ องกับนโยบายด้ านสังคม ชุมชน และสิงแวดล้ อม หรื อกิจกรรมเพือ
ส่งเสริ มการพัฒนาสู่ความยังยืนของบริ ษัท หรื อเป็ นกิจกรรมทีก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
และไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม
o ไม่ใช้ เป็ นข้ ออ้ างสําหรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
o ไม่มีวต
ั ถุประสงค์แอบแฝงเพือสร้ างความได้ เปรี ยบหรื อสร้ างแรงจูงใจในการเอื Fอประโยชน์ทาง
ธุรกิจ
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o
o

ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์ของบริ ษัท
ต้ องจัดทําบันทึกขออนุมตั ิโดยระบุวตั ถุประสงค์ ชือบุคคล หน่วยงานผู้รับบริ จาคหรื อรับการ
สนับสนุนอย่างชัดเจน พร้ อมแนบเอกสารทีเกียวข้ องเพือนําเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ
ตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบริ ษัทก่อนดําเนินการ

3.3 นโยบายการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
o บริ ษัทมีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้ การช่วยเหลือทางการเมืองหรื อกระทํ า
การอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมืองหรื อกลุ่มการเมืองใด ๆ และไม่นําเงินทุนหรื อทรัพยากร
ของบริ ษัทไปใช้ สนับสนุนทางการเมืองให้ แก่ผ้ ูลงสมัครแข่งขันเป็ นนักการเมือง หรื อพรรค
การเมืองใดเป็ นกรณีพิเศษ
o ห้ ามผู้บงั คับบัญชา พนักงานในทุกระดับชัน
F สังการ หรื อโน้ มน้ าว ด้ วยวิธีการใด ๆ เพือทําให้
พนักงานและผู้ใต้ บงั คับบัญชา เข้ าร่ วมในกิ จกรรมทางการเมื องที ขาดความเป็ นกลางทุก
ประเภท โดยให้ บุคลากรของบริ ษัทมี สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนูญ และ
กฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง เช่น การใช้ สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตังF
o บริ ษัทไม่อนุญาตให้ พนักงานอํานวยความสะดวก ให้ บริ การ หรื อนําทรัพยากร ทรัพย์สินของ
บริ ษัทไปใช้ ในการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง หรื อการระดมเงินทุนทางการเมือง หรื อเพือ
จุดประสงค์ของพรรคการเมือง อันก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริ ษัทมีส่วนเกียวข้ องหรื อให้ การ
สนับสนุนพรรคการเมืองหรื อกลุม่ การเมืองใด ๆ
4. มาตรการปฏิบัติ
เพือให้ นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันนํ าไปสู่การปฏิบตั ิอย่างทัวถึงทังองค์
F กร และป้องกัน
ความเสียงทีอาจจะเกิดขึ Fน ดังนันF กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทจะต้ องปฏิ บตั ิตามมาตรการ
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด โดยให้ ถือปฏิบตั ดิ งั นี F
1. กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานของบริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกํากับดูแลธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่เข้ าไปเกียวข้ องกับเรื องทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัท ไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้ าข่าย
การทุจริ ตคอร์ รัปชันทีเกียวข้ องกับบริ ษัท โดยต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อแจ้ งผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีได้ กําหนด
ไว้ โดยเร็ ว
3. บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานทีปฏิเสธหรื อแจ้ งเบาะแสในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
แม้ วา่ การกระทํานันจะทํ
F าให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4. ผู้กระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบ กฎบัตร
ของบริ ษัท และกฎหมายทีเกียวข้ อง ซึงอาจรวมถึงการเลิกจ้ าง
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
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5. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ต้ องช่วยกันเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทําความเข้ าใจกับคู่
ค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อบุคคลทีเกียวข้ องกับบริ ษัท ในเรื องทีต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันนี F
5. กระบวนการบันทึกและเก็บรั กษาข้ อมูล
กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้ อมูลทางการเงินและบัญชีของบริ ษัทต้ องเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและเชือถือได้ ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
สํ า หรั บ แนวทางการดํ า เนิ น การเกี ยวกั บ การบัน ทึ ก และเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บ
กฎเกณฑ์หน่วยงานกํากับ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง
6. การสื$อสารและการฝึ กอบรม
6.1 การสื$อสาร
o

o

จัดให้ มีการสือสารนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้ แก่ผ้ ูมีส่วนเกี ยวข้ อง
รับทราบ ประกอบด้ วย กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอืนทีบริ ษัท
มีอํานาจในการควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ และคูค่ ้ า
จัดให้ มีการสือสารนโยบายให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รับทราบบทลงโทษหากไม่
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
รวมทังสื
F อสารนโยบายเกี ยวกับการปกป้องกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ทีปฏิเสธการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน แม้ วา่ การกระทํานันจะทํ
F าให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

o

จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนเกี ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันของบริ ษัท

ทั Fงนี F เมื อมีการจัดทําหรื อปรับปรุ งนโยบายและมาตรการที เกี ยวข้ อง ให้ มีการสื อสารและเปิ ดเผย
ข้ อมูลทุกครังF ตามช่องทางการสือสารทีเหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ อินทราเน็ต สือสิงพิมพ์
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
6.2 การฝึ กอบรม
o จัดให้ มีการปฐมนิเทศและฝึ กอบรมให้ แก่กรรมการ พนักงาน และผู้บริ หาร เกี ยวกับนโยบาย
และมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
o สนับสนุนให้ กรรมการและผู้บริ หารมีส่วนในการให้ ความรู้ แก่พนักงาน เพือเป็ นแบบอย่างทีดี
ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
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7. การขอรั บคําแนะนําและการแจ้ งเบาะแส
7.1 การขอรั บคําแนะนํา
หากกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน หรื อผู้มีส่วนได้ เสียใด ๆ มีข้อสงสัยเกียวกับนโยบายและมาตรการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน สามารถซักถามหรื อขอรับคําแนะนําเบื Fองต้ นได้ ที
• ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ :
(02) 169-2500 ต่อ 4751
อีเมล:
co.secretary@robinson.co.th
ไปรษณีย์:
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) ชันF 14
เลขที 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงหัวยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
7.2 การแจ้ งเบาะแส
เมือพบเห็นการกระทําทีสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าทีแจ้ งเบาะแสมายังช่องทางการสือสารต่าง ๆ
ดังต่อไปนี F
• คณะกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ :
(02) 169-2500 ต่อ 4700
อีเมล:
cghotline@robinson.co.th
ไปรษณีย์:
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) ชันF 14
เลขที 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงหัวยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
ในกรณีต้องการรายงานประเด็นทีพบเห็นอย่างเร่งด่วน ผู้พบเห็นสามารถแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง
หรื อคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ ผ่านช่องทางสือสารข้ างต้ นได้ เช่นกัน
8. หน้ าที$และความรั บผิดชอบ
เพือให้ มนใจว่
ั านโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันจะได้ รับการนําไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
และมีการกํากับดูแลทีชัดเจน บริ ษัทจึงกําหนดหน้ าทีของบุคคลหรื อหน่วยงานทีรับผิดชอบดังต่อไปนี F
คณะกรรมการบริษัท:
• จัด ให้ มี น โยบายและมาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั นที เป็ นปั จ จุ บ ัน
สภาพแวดล้ อมและปั จจัยเสียง

นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน

เหมาะสมกั บ
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•

•
•

กําหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทีเพียงพอ สนับสนุนและกํากับดูแลให้
บริ ษัทดําเนินการในส่วนทีเกียวเนืองกับมาตรการดังกล่าว
พิจารณารายงานเกียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
พิจารณาประเด็นเร่ งด่วนเกียวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือกํากับดูแลให้ มีการดําเนินการทีทันต่อ
สถานการณ์

คณะกรรมการตรวจสอบ:
• สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี ยงด้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทบทวนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังF
• พิจารณารายงานเกียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
• พิจารณาประเด็นเร่ งด่วนเกี ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือกํ ากับดูแลให้ มีการดําเนินการทีทันต่อ
สถานการณ์
คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง:
• ประเมิ น ความเสี ยงด้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน รายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบในการหา
มาตรการที มี ค วามรั ด กุ ม เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ องกัน ความเสี ยงที อาจจะ
ก่อให้ เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ฝ่ ายจัดการ:
• จัด ให้ มี ก ลไกและระบบควบคุม ภายในที สนับ สนุน การดํ า เนิ น การตามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
• นําเสนอประเด็นเร่ งด่วนเกี ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (ถ้ ามี ) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัท
• จัดให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบอย่างสมําเสมอ
• สนับสนุนให้ ผ้ ูใ ต้ บงั คับบัญ ชาทุกระดับ ตระหนัก ถึง ความสํ า คัญในการปฏิ บ ต
ั ิตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน:
• สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี ยงด้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังแจ้
F งและติดตามผลกับหน่วยงานที
เกียวข้ องเพือให้ มนใจว่
ั าฝ่ ายจัดการได้ มีการปรับปรุงแก้ ไขในประเด็นดังกล่าวแล้ ว
• จัดทํารายงานเกียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
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หน่ วยงานทรั พยากรบุคคล:
• จัดให้ มีกระบวนการบริ หารทุนมนุษย์ ทีสะท้ อนความมุ่งมันของบริ ษัทต่อการปฏิ บต
ั ิตามนโยบาย
และมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
• สือสารนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันแก่ผ้ ม
ู ีสว่ นได้ เสียทีเกียวข้ องอย่างทัวถึง
• ติ ด ตามและจัด เก็ บ แบบรั บ ทราบและถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชันที
บุคลากรของบริ ษัทลงนามแล้ ว
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท:
• ประสานงานกับหน่วยงานกํ ากับดูแล แลกเปลียนความรู้ กบ
ั หน่วยงานอืน เพือนําข้ อมูลมาพัฒนา
งานด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
• ประสานงานและสื อสารขอบเขตมาตรการที คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนด เพื อให้ ฝ่ ายงานที
เกียวข้ องนําไปดําเนินการ
• ให้ คํ า แนะนํ า เกี ยวกับ นโยบายและมาตรการต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชันในเบื Fองต้ น รวมทังF
ประสานงานหรื อหารื อกับฝ่ ายงานอืนๆ ทีอาจเกี ยวข้ องในการให้ คําแนะนําทีถูกต้ อง ครบถ้ วน
และชัดเจน
9. บทลงโทษ
บริ ษัทไม่พึงปรารถนาทีจะให้ การกระทําใด ๆ ทีผิดนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
เกิดขึ Fน หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานผู้ใดกระทําผิดนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ทีกํ าหนดไว้ นี F ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษัท กฎบัตร และกฎหมายที
เกียวข้ อง ซึงอาจรวมถึงการเลิกจ้ าง
บริ ษัทจะปกป้องและคุ้มครอง ไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ทีปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แม้ วา่ การกระทํานันจะทํ
F าให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
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