นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใส มีคณ
ุ ธรรม
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และ ไม่ยอมรับ การทุจริ ต คอร์ รัปชั่นในทุกรู ปแบบ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้
ประกาศเจตนารมย์เข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC) และกาหนดให้ บคุ ลากรของบริ ษัท ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ าน คอร์ รัปชัน่ อย่างจริ งจัง
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) และบุคลากรของบริ ษัท จะมีการดาเนินการในการ
ป้องกัน และต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ที่เหมาะสม เป็ นไปตามเจตนารมย์ของบริ ษัท จึงได้ จดั ทา “นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
(Anti-Corruption Policy)” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้นตามหลักการควบคุมภายใน เพื่อเป็ นแนวทาง และเพื่อให้ มีระบบการ
ควบคุมในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ทังนี
้ ้ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทได้ จดั ทาขึ ้นให้ สอดคล้ องตามหลักกฎหมายของ
ประเทศไทย

นิยาม
บริษัท

หมายถึง บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) และ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอื่นที่
บริ ษัทมีอานาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ

บุคลากรของบริษัท

หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท

กรรมการ

หมายถึง กรรมการของบริ ษัท

ผู้บริหาร

หมายถึง ผู้บริ หารของบริ ษัทตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป

พนักงาน

หมายถึง พนักงานประจาที่มีลาดับถัดลงมาจากผู้บริ หาร

คู่ค้า

หมายถึง ผู้จดั หาสินค้ าและบริ การให้ กบั บริ ษัท ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง

ผู้มีส่วนได้ เสีย

หมายถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ พนักงาน ตลอดจนภาครัฐ
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การทุจริตคอร์ รัปชั่น

หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ ในที่นี ้หมายถึง การทุจริ ต ,การเรี ยก หรื อ การ
เสนอให้ /สัญญาว่าจะให้ สินบน ,การกรรโชก ,การมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่รัฐ หรื อเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการ
ให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งธุรกิจหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทังนี
้ ้เว้ นแต่เป็ น
กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ประเพณีท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ า ให้ กระทาได้

การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึ ง การช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น หรื อ ในรู ป แบบอื่ น ไม่ ว่า จะโดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม เพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้ ก้ เู งิน การให้ สงิ่ ของหรื อบริ การ การโฆษณาสนับสนุน
พรรคการเมือง การบริ จาคเงิ นเพื่อร่ วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับ
พรรคการเมืองในลักษณะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนในทางมิชอบ เป็ นต้ น

นโยบายและแนวปฏิบัติ
1. ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทเรียกร้ อง ดาเนินการ หรื อยอมรั บการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุก
ประเภทและทุกหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริ ษัทเข้ าไปเกี่ยวข้ อง โดยร่วมกันส่งเสริ มค่านิยม
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และความรับผิดชอบให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. จัดให้ มีการประเมินความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทและจัดทามาตรการปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับความ
เสีย่ งนันและเป็
้
นไปตามระบบควบคุมภายใน
3. จัดให้ มีการปฐมนิเทศและการฝึ กอบรมให้ แก่บคุ ลากร เพื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และ
ขันตอนปฏิ
้
บตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. จัดให้ มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้ มนั่ ใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้ อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลและ
กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของบริษัท
5. จัดให้ มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย
มีขนตอนการด
ั้
าเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ นโยบายมีความครบถ้ วน เพียงพอ และทันต่อสภาวการณ์
6. จัดให้ มีช่องทางในการสือ่ สารที่ปลอดภัยให้ บคุ ลากรของบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถขอคาแนะนา
แจ้ งเบาะแส ข้ อเสนอแนะ หรื อร้ องเรี ยนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้ แก่
บุคคลดังกล่าว
7. จัดให้ มีการสือ่ สารนโยบายในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิ
ตามในวงกว้ าง ซึง่ รวมไปถึงการแจ้ งให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริ ษัทมีอานาจในการควบคุม และ
ตัวแทนทางธุรกิจ นานโยบายในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ
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8. ส่งเสริ มให้ มีการแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีระหว่างบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกันกับบริษัท รวมทังผู
้ ้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย เพื่อเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิและเข้ าร่วมในกิจกรรมต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึง่ จัดขึ ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้ า หรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ
9. บันทึกและเก็บรักษาข้ อมูลทางการเงินและบัญชีของบริษัทให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ภายใต้ การ
กากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรการและแนวปฏิบัตทิ ่ เี กี่ยวข้ อง
การช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษัทมีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้ การช่วยเหลือทางการเมืองหรื อกระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรค
การเมืองหรื อกลุม่ การเมืองใดๆ บุคลากรของบริษัทมีสทิ ธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เช่น การใช้ สทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ บุคลากรของบริษัทต้ องไม่ใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทหรื อให้ บริ การในนาม
ของบริ ษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรื อกระทาการใดๆ อันก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริ ษัทมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
หรื อให้ การสนับสนุนพรรคการเมืองหรื อกลุม่ การเมืองใดๆ
การรับและให้ ของขวัญ หรือประโยชน์ อ่ ืนๆ
ห้ ามมิให้ มีการรับหรื อให้ ของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใด เว้ นแต่ได้ ดาเนินการอย่างถูกต้ อง เปิ ดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดั
ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้ องถิ่น ไม่ใช้ เป็ น
ข้ ออ้ างสาหรับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์ของบริษัท
ห้ ามรับหรื อให้ ของขวัญ หรื อประโยชน์อื่นๆ หากการกระทาเหล่านันจะมี
้ ผลกระทบเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน
ต้ องดาเนินการอย่างถูกต้ อง เปิ ดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิของ
บริ ษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง สอดคล้ องกับนโยบายด้ านสังคม ชุมชน
และสิง่ แวดล้ อม หรื อกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริ มการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนของบริ ษัท หรื อเป็ นกิจกรรมที่กอ่ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่
สังคม ไม่ใช้ เป็ นข้ ออ้ างสาหรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่มวี ตั ถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบหรื อสร้ าง
แรงจูงใจในการเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์ของ
บริ ษัท ต้ องจัดทาบันทึกขออนุมตั โิ ดยระบุวตั ถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้รับบริ จาคหรื อรับการสนับสนุนอย่าง
ชัดเจน พร้ อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อนาเสนอผู้มีอานาจของบริ ษัทพิจารณาอนุมตั กิ ่อนดาเนินการ
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การตรวจสอบงานจัดซือ้ และทาสัญญา
กาหนดแผนงานให้ ชดั เจน กาหนดนโยบาย อานาจดาเนินการ และมีมาตรการควบคุมที่ชดั เจนเพื่อให้ พนักงานที่
เกี่ยวข้ องปฏิบตั ติ าม โดยหากมีการดาเนินงานเกินกว่าที่กาหนด จะต้ องผ่านการอนุมตั ิตามระเบียบ รวมทังให้
้ มี
หน่วยงานกลางในการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้ องอย่างสมา่ เสมอ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กร บริ ษัทต้ องจัดให้ มีกระบวนการ
สนับสนุนเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์ รัปชัน่ ที่เพียงพอ ได้ แก่ กระบวนการในการตรวจสอบงานขายและการตลาด การ
จัดซื ้อจัดจ้ าง การบริ หารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี เป็ นต้ น โดยกาหนดให้ ระเบียบปฏิบตั ิภายในองค์กร
ต้ องมีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการป้องกันการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท
มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมตั ินโยบาย รวมถึงการกากับดูแลให้ มีระบบ ที่สนับสนุนการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกระดับ ได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงพิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เพื่อกากับดูแลให้ มีการดาเนินการที่ทนั ต่อสถานการณ์
คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และการบริ หารความเสี่ยง ที่เชื่อมโยงกับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการทุจริ ต เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงาน
ของบริ ษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เพื่อกากับดูแลให้ มีการดาเนินการที่ทนั ต่อสถานการณ์
กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร
มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบ และให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อสือ่ สาร
ไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบ
้
และมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย รวมถึงนาเสนอประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับ
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (ถ้ ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์ กร
มีหน้ าที่กากับดูแล และสนับสนุน ให้ มีการดาเนินการด้ านการบริ หารความเสีย่ งด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ให้ เพียงพอ
เหมาะสม
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สานักตรวจสอบภายใน
มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวการ
ปฏิบตั ิงาน อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายหรื อข้ อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่
มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทังแจ้
้ งและติดตามผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพือ่ ให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ มกี ารปรับปรุงแก้ ไขในประเด็นดังกล่าว
แล้ ว
บุคลากรของบริษัท
จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบายนี ้ กรณีมขี ้ อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่ าฝื น จะต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชา
หรื อผ่านช่องทางการรายงานทีก่ าหนดไว้ ตามนโยบายการแจ้ งการกระทาผิดและให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน
(Whistleblower Procedures) ของบริ ษัท

ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแสและการให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistleblower Procedures)
1. บริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน ของผู้มีส่วนได้ เสีย สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อแจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยน พร้ อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ ตามช่องทาง ต่อไปนี ้
- ติดต่อกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจรวมทังการแจ้
้
งเบาะแสหรื อข้ อร้ อ งเรี ยนต่างๆ ผ่านทาง www.homepro.co.th
หัวข้ อติดต่อเรา > ติดต่อคณะกรรมการบริ ษัท
-

ติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจรวมทังการแจ้
้
งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ผ่านทาง www.homepro.co.th
หัวข้ อติดต่อเรา > ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยผ่านสานักตรวจสอบภายใน โดยผ่านทางช่องทางไปรษณีย์มายัง
สานักตรวจสอบภายใน
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
96/27 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

-

มีความประสงค์จะติดต่อกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล โดยส่งไปรษณีย์มายัง
หน่ วยงานทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
96/27 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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2. การคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อเรี ยกร้ อง ผู้มีสว่ นได้ เสียที่แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อเรี ยกร้ องตามข้ อ 1.
- ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนข้ างต้ น ไม่ต้องเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด
-

กรณีผ้ แู จ้ งเบาะแส หรื อข้ อเรี ยกร้ อง แจ้ งชื่อให้ กบั บริ ษัท บริ ษัทจะปกปิ ด ชื่อ ทีอ่ ยู่ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่สามารถ
ระบุถึงตัวผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อเรี ยกร้ องได้ และจะเก็บรักษาข้ อมูลไว้ เป็ นความลับ

-

ถือเป็ นหน้ าที่ของบริ ษัท หรื อผู้บงั คับบัญชา หรื อหัวหน้ าหน่วยงาน ในการใช้ ดุลพินิจสัง่ การที่สมควรเพื่อ
คุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อข้ อเรี ยกร้ อง พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสอบสวนมิให้ ต้องรับความ
เดือดร้ อน หรื อความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้ องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อการให้ ข้อมูล

การสื่อสารและการเผยแพร่ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
จัดให้ มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นให้ แก่ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องรับทราบ ประกอบด้ วย
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทอื่นที่บริ ษัทมีอานาจในการควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ และคู่ค้า ผ่าน
ช่องทาง การสื่อสารของบริ ษัท ได้ แก่ ป้ายต่างๆ ภายในบริ ษัท เว็บไซต์ ทงภายใน
ั้
และภายนอกของบริ ษัท รายงานประจาปี
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของ
บริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังสนับสนุนให้ กรรมการและผู้บริ หารมีสว่ นในการให้ ค วามรู้ แก่พนักงาน เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ทังนี
้ ้ เมื่อมีการจัดทาหรื อปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีการสื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูลทุกครัง้ ตามช่อง
ทางการสือ่ สารที่เหมาะสม

บทลงโทษ
บุคลากรของบริ ษัทที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบ ถือเป็ นการ
ฝ่ าฝื นคาสัง่ และ/หรื อระเบียบของบริ ษัทจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบข้ อบังคับที่บริ ษัทกาหนดไว้ หรื อ
ตามหลักเกณฑ์/ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้อาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรื อ ให้ ผลทางลบต่อ กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนัก งาน ที่ ป ฏิ เสธการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ แม้ วา่ การกระทานันจะท
้ าให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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