นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) แสดงเจตนำรมณ์อย่ำงชัดเจนที่จะให้
พนักงำนบริษัททุกระดับ ตระหนักถึงควำมสำคัญว่ำกำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่จะประสบควำมสำเร็จอย่ำง
มั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยและสำธำรณชนที่มี
ต่อบริษัท ในกำรดำเนินงำนอย่ำงซื่อสัต ย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ดังนั้น บริษัท จึงได้กำหนดนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อกำรดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยห้ำม
กรรมกำร พนักงำน ผู้บริหำร ตัวแทนที่ทำหน้ำที่ในนำมบริษัทกระทำกำรที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนเชื่อได้ว่ำมี
ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรทุ จริต คอร์รัป ชั น ไม่ ว่ ำ ทำงตรงหรือ ทำงอ้ อ ม อี ก ทั้ ง บริษั ท ได้ จัด ให้ มี ช่ อ งทำงรับ ข้ อ
ร้องเรียนและมีกระบวนกำรตอบสนองที่รวดเร็ว โดยมุ่งหวังว่ำพนักงำนทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแล ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมและขัดต่อนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและจรรณยำ
บรรณที่ดี บริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใส่ และให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย
และบริษัทจะสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน นี้อย่ำงสม่ำเสมอ
ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติและข้อกำหนดให้สอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์หรือควำมเสี่ยงของ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือข้อกำหนดตำมกฎหมำยอย่ำงสม่ำเสมอ
คำนิยำมตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
• การคอร์รัปชัน (Corruption) หมำยถึง กำรใช้อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่
มิค วรได้ เช่ น กำรให้ ข องขวั ญ หรือ บริกำร กำรให้ เงิน สดหรือ สิ่ ง ของแทนเงิน สด กำรให้ สิ น บน
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และกำรคอร์รัปชันระหว่ำงหน่วยงำนเอกชน ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำร
เสนอให้คำมั่นสัญญำ กำรมีประโยชน์ทับซ้อน กำรปกปิดข้อเท็จจริง หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดซึ่งขัด
ต่อศีลธรรม และจรรยำบรรณที่ดี ซึ่งไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำน
ของเอกชน หรือผู้มีหน้ำที่ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระทำหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือเพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรือเพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทำงกำรค้ำให้กระทำได้
• การช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง กำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน เช่น กำรให้กู้เงิน กำรบริจำคเงิน เป็นต้น
และกำรช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น กำรให้สิ่งของหรือบริกำร กำรโฆษณำส่งเสริมสนั บสนุนพรรค
กำรเมือง กำรซื้อบัตรเข้ำชมงำนที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจำคให้พรรคกำรเมือง กำรให้พนักงำนลำ
หยุด หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรณรงค์ทำงกำรเมือง กำรกระทำอันมิ
ควร หรือกำรกระทำใดที่ขัดต่อกฎหมำยรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรี ยบทำงธุรกิจกำรค้ำ

หรือเอื้อประโยชน์ทำงธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรที่พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรีภำพส่วน
บุคคล โดยบริษัทมีนโยบำยดำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมือง และจะไม่ นำเงินทุน
หรือควำมช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เอื้อประโยชน์ทำงธุรกิจ
• การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล เป็ น กิ จ กรรมที่ บ ริ ษั ท มี เป้ ำ หมำยอย่ ำ งชั ด เจนที่ จ ะให้ ก ำรช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งถือได้ ว่ำอำจทำให้เกิด ควำมเสี่ยงต่ อ บริษัท เนื่อ งจำก
กิจกรรมดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอำจจะใช้เป็นข้ออ้ำง
หรือเส้นทำงสำหรับกำรคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติสำหรับกำรบริจำคเพื่อกำร
กุศล เพื่อไม่ให้กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง
• เงินสนับสนุน หมำยถึง เงินที่ใช้จ่ำยเพื่อวัตถุประสงค์ ทำงธุรกิจ ตรำสินค้ำ หรือชื่อเสียงของบริษัท
เงินสนับสนุนอำจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้อ งกับกำรให้สินบน เนื่องจำกควำมเสี่ยงจำกกำรจ่ำยเงิน
สำหรับกำรบริกำรหรือผลประโยชน์นั้นยำกต่อกำรวัดผลและติดตำม บริษัทจึงกำหนดนโยบำยและ
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับกำรอนุมัติ เงินสนับสนุน กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอี ยดกำรควบคุม
รวมทั้ งกำรประเมินผลเงิน สนับสนุน ที่ได้ มีกำรใช้จ่ำ ยไปนั้นอย่ำงเหมำะสมและต่ อ เนื่อ ง และได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริง
• ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมำยถึง กำรให้ กำรรับ ของขวัญ สิทธิพิเศษ
กำรเลี้ยงรับรอง กำรอำนวยควำมสะดวก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดอำจถูก
เชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับกำรให้สินบน ถือเป็นช่องทำงที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรคอร์รัปชัน
ดั ง นั้ น บริ ษั ท ได้ จั ด ท ำนโยบำยและหลั ก เกณฑ์ ข้ อ ก ำหนด เพื่ อ สื่ อ สำรให้ พ นั ก งำนเข้ ำ ใจและ
ระมัดระวังในกำรปฏิบัติในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด
• นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประชำชนส่วนรวม (CONFLICT OF INTERESTS) สถำนกำรณ์ ห รือ กำรกระทำที่คณะกรรมกำร
ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทที่มีผลประโยชน์ส่วนตัว ที่มีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจหรือ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำร
กระทำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำซึ่งมีรูปแบบที่หลำกหลำย
จนกระทั่งกลำยเป็น สิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด จนส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม
• ค่าอานวยความสะดวก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยจำนวนเล็กน้อยที่จ่ำยแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร และเป็นกำรให้เพียงเพื่อให้ มั่นใจว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะดำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรื อ
เป็นกำรกระตุ้นให้ดำเนินกำรรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนกำรนั้นไม่ต้องอำศัยดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
และเป็นกำรกระทำอันชอบด้วยหน้ำที่ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้

ตำมกฎหมำยอยู่แ ล้ ว เช่น กำรขอใบอนุ ญ ำต กำรขอหนั ง สื อ รับ รอง และกำรได้ รับ กำรบริ ก ำร
สำธำรณะ
• เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ* หมำยถึง กำรที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้ำหน้ำที่ของ รัฐ/นักกำรเมือง/
ที่ปรึกษำของหน่วยงำนรัฐ และได้เข้ำมำทำงำนให้กับบริษัทเอกชน และอำจอำศัยควำมสัมพันธ์หรือ
ข้อมูลภำยในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนหรือก่อให้เกิดภำวะควำมขั ดแย้งทำงผลประโยชน์ของ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรกำกับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแล โดยผลของกำรกระทำนั้นมุ่งหวังให้เกิดควำมได้เปรียบทำงธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือกำรกำหนด
นโยบำยเอื้อประโยชน์เอกชนที่อดีตเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้นทำงำนให้
หมำยเหตุ : บริษัทดำเนินธุรกิจกำรให้สินเชื่อทะเบียนรถ และเช่ำซื้อ ซึ่งธุรกรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
ไม่มคี วำมเกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงพนักงำนของรัฐเข้ำมำทำงำนให้แต่อย่ำงใด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดให้คณะกรรมกำร ผู้บริห ำร และพนักงำนทุกระดั บ ต้อ งปฏิบัติ ต ำมนโยบำย โดยไม่มี
ข้อยกเว้น และมีข้อกำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินกำร หรือยอมรับกำร
คอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน ในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน โดยสร้ำ งให้เกิด ควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญ กับเรื่อ งต่ อต้ ำ นคอร์รัปชัน จนเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร
3. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในกำรดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
ขอบเขต
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน ให้ใช้กับกรรมกำรบริษัท พนักงำน ผู้บริหำร ตัวแทนที่ทำ
หน้ำที่ในนำมของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบำยที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริต
คอร์รัปชัน แม้ว่ำกำรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิ จ โดยมีกระบวนกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจน
เกี่ยวกับหลักกำรดังกล่ำว
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนด อนุมัตินโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุ จริต คอร์รัปชัน รวมถึงกำรกำกับดู แลให้มีระบบที่ สนั บสนุนกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน ที่ มี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรตระหนักถึงควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์
รัปชัน และนำไปปฏิบัติ และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมกำรบริษั ท มีห น้ำ ที่ และรับผิด ชอบในกำรทบทวนนโยบำยตำมควำมเหมำะสมเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และให้ควำม
เห็นชอบในกำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท
3. คณะกรรมกำรบริษัท มีห น้ำที่ และรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญ ชี
ระบบควบคุ มภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริห ำรควำมเสี่ย งให้มั่ นใจว่ำ เป็นไปตำม
มำตรกำรดำเนินกำรต่อ ต้ำนกำรทุ จริต คอร์รัปชัน มีควำมเพีย งพอ เหมำะสม และมีประสิทธิภ ำพ
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่ำง ๆ ของธุรกิจ และกำกับดูแล และเพื่อกำหนดมำตรกำรป้องกันหรือ
ลดควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งติดตำมประเมินผล
5. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรทบทวนนโยบำยตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และให้ควำม
เห็นชอบในกำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท
6. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี
ระบบควบคุ มภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริห ำรควำมเสี่ย งให้มั่ นใจว่ำ เป็นไปตำม
มำตรกำรดำเนินกำรต่อ ต้ำนกำรทุ จริตคอร์รัปชันมีควำมเพีย งพอ เหมำะสม และมีประสิทธิภ ำพ
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
7. คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำรกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรสนับสนุน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมแนวทำง
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบำยอื่นๆ ที่อำจเป็นช่องทำงในกำรทุจริตคอร์รัปชันได้
8. ประธำนกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดให้มีระบบและให้กำรส่งเสริม
สนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อสื่อสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ
รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำง
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย
9. ผู้ตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำม
นโยบำย แนวปฏิบั ติ อำนำจดำเนินกำร ระเบียบปฏิบัติ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของ
หน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอต่ อควำม
เสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันที่อำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
10. ผู้บริหำร กรรมกำร และพนักงำนทุกระดับ มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำวไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม รวมถึง
ต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินกำร หรือยอมรับกำรคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน
และคนรู้จัก

11. พนักงำนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำ
หน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติในเรื่องนี้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
12. กรรมกำร และผู้บริหำรต้องตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ ให้คำปรึกษำ เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อให้พนั กงำนได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่ำงที่ดี ในเรื่องกำรมีควำมซื่อสัตย์
จริยธรรมและจรรยำบรรณที่ดี
13. กำรลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำยต่ำงๆ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติอื่นๆ ของ บริษัท จะถูก
ดำเนินกำรลงโทษทำงวินัย และหรือทำงกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกเจตนำ สภำพแวดล้อม ผลกำร
กระทำควำมผิด
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัท (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ บริษัท มี
อำนำจควบคุม หุ้นส่วนทำงธุรกิจ และบุคคลที่เป็นตัวกลำงหรือตัว แทนของบริษัท) ดำเนินกำร หรือ
ยอมรับ หรือให้กำรสนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม
2. จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชันในกิจกรรมต่ำง ๆ ของธุรกิจโดยระบุงำนที่มี
ควำมเสี่ยงสูงและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น และกำรกำกับดูแลเพื่อกำหนดมำตรกำรป้องกันหรือลด
ควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งติดตำมประเมินผล โดยถือเป็นส่วนหรือของกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่ง
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติ
ควบคุ ม ติ ด ตำมและรำยงำนผล เพื่ อ พั ฒ นำมำตรกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุจ ริต คอร์รัป ชัน ให้ บ รรลุ ต ำม
นโยบำยที่กำหนด
3. จัดให้มีแนวทำงปฏิบัติหรือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นลำยลักษณ์อักษร ให้สอดคล้อง
กับผลกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่ำงๆ ของธุรกิจ และเป็นไปตำม
กฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
4. เนื่องจำกบริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในหลำยด้ำน จึงไม่มี
กำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัท
5. จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ และเหมำะสมในกิจกรรมที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำร
เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติด้วยควำม
ระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
- กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง เป็นกำรช่วยเหลือไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ในรูปของเงินหรือ
รูป แบบอื่ น เพื่ อ สนั บสนุน กิจกรรมทำงกำรเมื อ ง ต้ อ งเป็ นไปอย่ ำงโปร่ง ใส ถูก ต้ อ งตำม

กฎหมำย ไม่มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เกิดกำรดำเนินกำรที่ไม่เหมำะสมหรือมีเจตนำเพื่อกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน และให้เป็นไปตำมอำนำจดำเนินกำรของบริษัท
บริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง ในกรณีที่บริษัทมีควำมประสงค์จะให้กำร
สนับสนุนทำงกำรเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย กำรสนับสนุนดังกล่ำวจะต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีกำรลงบันทึกไว้อย่ำงถูกต้อง มีหลักฐำนและกำรอนุมัติ
ตำมขั้นตอน เพื่อกำรตรวจสอบในภำยหลัง บริษัทสนับสนุนกำรใช้สิทธิในกำรลงคะแนน
เสียง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ถือเป็นกำรรักษำสิทธิที่สำคัญและเป็นหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของประชำชนตำมระบอบประชำธิปไตย
อย่ำงไรก็ตำมกำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองหรือกำรทำกิจกรรมทำงกำรเมืองต้อง
เป็นกำรร่วมกิจกรรมในนำมส่วนตั ว ไม่สำมำรถอ้ำงอิ งเป็นตั วแทนของบริษัท เนื่องด้ ว ย
บริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง ในกรณีที่บริษัทมีควำมประสงค์จะให้กำรสนับสนุน
ทำงกำรเมื อ ง เพื่ อ ส่ ง เสริม ระบอบประชำธิป ไตยกำรสนั บสนุ น ดั ง กล่ำ วจะต้ อ งไม่ขัด ต่ อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีกำรลงบันทึกไว้อย่ำงถูกต้อง มีหลักฐำนและกำรอนุมัติ
ตำมขั้นตอน เพื่อกำรตรวจสอบในภำยหลัง
- กำรให้เงินสนับสนุนและกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงินบริจำค หรือเงินสนับสนุน เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดย
ไม่มุ่งหวังผลทำงธุรกิจเป็นกำรตอบแทน ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย โดย
ต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรทุจริตคอร์
รัปชัน
กำรให้เงินสนับสนุนและกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล จะต้องมีกำรลงบันทึกไว้อย่ำง
ถูกต้อง มีหลักฐำนและกำรอนุมัติตำมขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยของบริษัท เพื่อกำรตรวจสอบใน
ภำยหลัง
- กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่ขอ ไม่ เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์
อื่นใด แก่ผู้มีห น้ำที่เกี่ย วข้องกับ บริษัท เว้ นแต่ เป็นกำรให้ห รือ ได้ รับตำมขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำ โดยไม่ควรมีมูลค่ำสูงเกินกว่ำที่ บริษัทกำหนด
และให้เป็นไปตำมระเบียบกำรให้หรือรับของขวัญ และกำรเลี้ยงรับรอง
- ห้ำมให้หรือรับสินบนในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัททุกชนิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรดำเนินงำนของ
บริษัทโดยตรงหรือโดยผ่ำนบุคคลที่สำม ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ บริษัท
มีอำนำจในกำรควบคุม หุ้นส่วนทำงธุรกิจ และบุคคลที่อำจถือได้ว่ำเป็นตัวกลำง หรือตัวแทน
ของบริษัท นอกจำกนี้กำรติดต่องำนกับภำครัฐต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์และถูกต้อง
ตำมกฎหมำย

- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบของ
ภำครัฐ และเป็นไปตำมนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของบริษัท
- ค่ำตอบแทนอันเนื่องจำกกำรส่งเสริมกำรขำยหรือส่วนลดทำงกำรค้ำทั้งในรูปตั วเงินหรือ
ทรัพย์สินมีค่ำใด ๆ ควรเป็นไปตำมหลักปฏิบัติธุรกิจปกติทั่วไป โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่
เหมำะสม และจะต้ องไม่ใช่กำรติด สินบนเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อ ตกลงในกำรทำธุรกิจร่วมกัน
รวมทั้งไม่เป็นกำรรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด เว้นแต่กรณีที่เป็นกำรให้และรับบริษัท
ต่อบริษัทโดยไม่ขัดต่อนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันซึ่งต้องมีหลักฐำนหรือเอกสำรกำร
รับที่ชัดเจนเพื่อสำมำรถตรวจสอบได้
6. จัดให้มีกำรสื่อสำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน อย่ำงต่อเนื่องแก่กรรมกำร
ผู้บริห ำร พนักงำน บริษัทย่อ ย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุม ตั วแทนหรือ
ตั วกลำงทำงธุร กิจของบริษัท และบุคคลที่มีควำมเกี่ย วข้อ งทำงธุร กิจในทุ กด้ ำ น เพื่อ ส่งเสริมให้
บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริต คอร์รัปชัน มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยมีกำรชี้แจงถึงรำยละเอียดวิธีปฏิบัติและบทลงโทษ
กรณีไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
7. นโยบำยนี้ครอบคลุมถึง กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร
กำรปฐมนิเทศ กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรให้ผลตอบแทน และกำร
ก ำหนดบทลงโทษที่ ส ะท้ อ นถึ ง ควำมมุ่ ง มั่ น ของบริษั ท ในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริต คอร์รัป ชั น โดย
กำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับสื่อสำรทำควำมเข้ำใจกับพนักงำนเพื่อใช้ในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. บริษัทมีนโยบำยคุ้มครองพนักงำนทุกระดับในองค์กรที่ปฏิเสธกำรทุจริต คอร์รัปชัน โดยจะไม่ลงโทษ
หรือให้ผลกระทบ แม้ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ
9. จัด ให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่ปลอดภัย หลำยช่องทำงให้พนักงำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อ งสำมำรถ
เข้ำถึงเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน และแจ้งข้อมูล
หรือเบำะแสกำรกระทำผิด หรือร้องเรียนได้อย่ำงมั่นใจโดยปรำศจำกควำมเสี่ยงต่อผู้แจ้ง รวมทั้งจัด
ให้มีกระบวนกำรตรวจสอบและดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
10. บริษัทจัดให้มีขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบ รวมทั้งมีกำรบันทึกรำยกำร
ทำงกำรเงินโดยมีหลักฐำนอย่ำงเพียงพอ และไม่มีรำยกำรใดที่ไม่ได้รับกำรบันทึก หรือไม่สำมำรถ
อธิบำยได้ หรือเป็นรำยกำรเท็จ มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินที่โปร่งใสและถูกต้องตำมควร
รวมถึงมีขั้นตอนกำรตรวจสอบกระบวนกำรควบคุมภำยในเพื่อให้ควำมเชื่อมั่นต่อประสิทธิผลของ
กระบวนกำรจัดทำบัญชีและกำรเก็บรักษำข้อมูล

11. ผู้ที่กระทำกำรทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นกำรกระทำผิดจรรยำบรรณบริษัท จะได้รับกำรพิจำรณำโทษทำง
วินัยตำมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริษัท และอำจได้รับ โทษตำมกฎหมำยหำกกำร
กระทำนั้นผิดกฎหมำย
12. บริษัทได้มอบอำนำจและควำมรับผิดชอบให้แก่ฝ่ำยบริหำรในกำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติ และกำกับ
ติดตำม ตรวจสอบให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชันและจัดโครงสร้ำงองค์กร
และทรัพยำกรให้สอดคล้องเหมำะสมต่อกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
13. บริษัทมีนโยบำยที่จะเปิด เผยและแลกเปลี่ย นนโยบำยภำยใน ประสบกำรณ์ แนวปฏิบัติ ที่ดี และ
แนวทำงควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรทำธุรกิจอย่ำงมีคุณ ธรรม ถูกต้ องและโปร่งใสใน
ประเทศไทย รวมถึงมีนโยบำยที่จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกัน คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มอื่นๆ โดยกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติ และกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
การประเมินความเสี่ยง
กรรมกำรและผู้บริหำรทุกคนของบริษัทตระหนักและมีควำมเข้ำใจว่ำกระบวนกำรทำงธุรกิจของ
บริษัท อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรคอร์รัปชันและกำรให้สินบน เพื่อขจัดควำมเสี่ยง กรรมกำร และผู้บริหำรจึง
ได้กำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต คอร์รัปชันและกำรให้สินบนที่อำจจะเกิดขึ้นในบริษัทอย่ำง
สม่ำเสมออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และทบทวนมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้เหมำะสมที่จะป้องกัน
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจำกนี้ผู้บริหำรของบริษัทจะต้องมีกำรสื่อสำรไปยังพนักงำนทุกคนใน
ระดับต่ำงๆ ให้เข้ำใจและให้ควำมร่วมมือกันอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทมีนโยบำยให้ทุกหน่วยงำนทำงำนอย่ำงมีระบบ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัท และมีกำรควบคุมภำยในที่เป็นระบบ รวมถึงพัฒนำให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่วมในกำรปฏิบัติงำนตำมระเบี ยบ รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและพร้อมที่จะให้บริษัท
ประเมินและตรวจสอบกำรทำงำนได้ตลอดเวลำ โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติดังนี้
1. กำหนดให้เป็นหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้บริห ำรทุกระดับชั้นที่จะต้ องดู แล ตรวจสอบและ
ติดตำมกำรทำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพและถูกต้ องตำมระเบียบกำรปฏิบัติงำน
รวมถึงให้มีหน้ำที่คอยดูแล ตรวจสอบ และกำกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้
ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุม
สำมำรถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงำนจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนไว้เป็นลำย
ลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน เพื่อเป็นบรรทัดฐำนสำหรับกำรดำเนินกิจกำรในส่วนงำนที่อยู่ในควำมดูแล
ของตน โดยถือปฏิบัติตำมนโยบำยนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

2. กำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีควำมเป็นอิสระทำหน้ำที่ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรของกิจกรรมหรือระบบงำนต่ำงๆ ของ
บริษัทว่ำมีควำมพอเพียง เหมำะสม และมีประสิทธิภำพตรงตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ รวมทั้งมีกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ข้อบังคับตำมกฎหมำย หรือของหน่วยงำนกำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง
3. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหำรทุกหน่วยงำนในกำรจัดให้มีกำรควบคุมภำยใน
ทุกหน่วยงำน และดำเนินกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำที่เหมำะสม เพื่อให้มั่นใจว่ำทุกหน่วยงำนมี
ระบบกำรควบคุมภำยที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนดอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ซึ่งจะนำไปสู่กำรปรับปรุงระบบงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
4. มีกำรตรวจสอบงบกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเป็นประจำทุกไตรมำส
และทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินหรือบัญชีเป็นไปอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้
ทันเวลำและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมำย
5. แนวทำงกำรควบคุมภำยในที่มีกำรประเมิน และบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงเป็นแนวทำงที่จะช่วยให้
แต่ละหน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ และหำทำงควบคุมด้วยกำรลด
ผลกระทบ หรือลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยบริษั ทต้องกำรให้พนักงำนทุกระดับชั้นมี
ส่วนร่วมในกำรประเมินและควบคุมควำมเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดขึ้น
บริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเพื่อให้มั่นว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและ
ธุร กรรมทำงกำรเงินที่ สำคั ญ ของบริษั ท ได้ ด ำเนิ นกำรตำมแนวทำงที่ กำหนดและมีป ระสิท ธิภ ำพ รวมถึ ง
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมี
ควำมอิสระ สำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ บริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อสอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท โดยกำรสอบทำนควรครอบคลุมในทุกเรื่อง ซึ่งรวมไปถึงกำรควบคุมทำงกำรเงิน
กำรด ำเนินงำน กำรกำกับดู แลกำรปฏิบัติง ำน (Compliance Control) กำรจัด กำรควำมเสี่ย งและกำรให้
ควำมสำคัญต่อรำยกำรที่ผิดปกติทั้งหลำย และรำยงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำได้กระทำกำรดังกล่ำวแล้ว
การติดตามและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1. จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี โดยทุก
หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงองค์กรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบร่วมกัน ในกำรทบทวนให้เป็นไปอย่ำง
เพียงพอและเหมำะสม

2. จัดให้มีกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ และรำยงำน
ประเด็ นที่ ตรวจสอบอย่ำงเร่งด่วน เพื่อ ให้มั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภ ำพในกำร
ต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ รัป ชั น โดยจะหำรือ ผลกำรตรวจสอบร่ว มกั บ ฝ่ ำ ยตรวจสอบเพื่ อ หำแนว
ทำงแก้ไขที่เหมำะสม และรำยงำนให้ผู้บริหำรระดับสูง และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบ
บทลงโทษ
ผู้ที่ ละเมิด กฎหมำย กฎระเบี ย บ นโยบำยต่ ำ งๆ รวมถึงข้อ พึ งปฏิบัติ อื่ นๆ ของบริษัท จะถูก
ดำเนินกำรลงโทษทำงวินัย โดยพิจำรณำจำกเจตนำ สภำพแวดล้อม ผลกำรกระทำควำมผิด กำรให้ควำม
ร่วมมือในกำรสอบสวน กำรดำเนินกำรของผู้ละเมิดเพื่อแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวขึ้นอีก
ซึ่งผู้ละเมิดอำจได้รับโทษทำงวินัย ตั้งแต่กำรตักเตือนจนถึงโทษทำงวินัยสูงสุดคือ กำรเลิกจ้ำง ทั้งนี้โทษทำง
วินัยให้เป็นตำมระเบียบของบริษทั คำตัดสินตำมมติที่ประชุมคณะนั้นๆ ถือเป็นอันสิ้นสุด
สำหรับกรรมกำรบริษัท ในกรณี ที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ซึ่งมำตรกำรกำร
ลงโทษต้องเป็นไปด้วยควำมยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับบทลงโทษสำหรับพนักงำน
นโยบำยนี้ได้รับกำรพิจำรณำและอนุมั ติโดยคณะกรรมกำร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภำพันธ์
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