มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
1. บททั่วไป
บริษัท สินมัน่ คงประกันภัย จากัด(มหาชน) ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้าน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
รวมทั้ง ทาให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร บริษัทฯ จึงถือเป็นหลักการที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ
ที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมจากการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
2. วัตถุประสงค์
มาตรการต่อต้า นการคอร์ รัปชั่นนี้ เป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนั กงานทุกระดั บตระหนั กถึง
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น
หรื อ การแสวงหาผลประโยชน์ ในหน้ า ที่โ ดยมิ ช อบ ซึ่ งเป็น ปัจจั ย ส าคั ญที่ จะช่ วยจรรโลงไว้ซึ่ งชื่ อ เสี ย งและเกื้ อกู ล
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. คานิยาม
บริษัท

หมายถึง

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)

คอร์รัปชั่น

หมายถึง

การใช้ อานาจหน้ าที่โ ดยมิ ช อบ เพื่ อให้ไ ด้ มาซึ่ งผลประโยชน์ ที่
มิควรได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การช่วยเหลือทาง
การเมื อ ง การให้ ข องขวั ญ หรื อ เลี้ ย งรั บ รองการบริ จ าคเพื่ อ
การกุศล ค่าบริการต้อนรับ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยการเสนอให้ สัญญา
ให้คามั่น เรียกร้อง ให้หรื อรับซึ่งเงิ น ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์
อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปแบบใดๆ เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวกระทา
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องของบริษัท ตนเอง ครอบครัว
เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมทุก
ธุรกิจในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยเฉพาะหากการ
กระท าดั ง กล่ า วเป็ น การกระท าที่ เ กิ ด จากการใช้ อ านาจ
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อย่างไม่ถูกต้องหรือกระทาผิด ต่อกฎหมาย หรือการกระทาใดๆ
ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางการค้าให้กระทาได้
สินบน

หมายถึง

ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มู ล ค่ า หรื อ ผลประโยชน์ ที่ ใ ห้ แ ก่ บุ ค คล/กลุ่ ม ใด
กลุ่มหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทาการหรือละเว้นไม่กระทาการ
ตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ หรือกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
ตาแหน่งไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่และประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือต่อธุรกิจของบริษัทฯ

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง

การช่วยเหลือในนามบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือ
รูปแบบอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การ ช่ ว ยเหลื อ
ด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นๆ (In-kind) เช่นการให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณา
ส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงามที่จัด
เพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
พรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ เว้นแต่ เป็นการสนับสนุน
กระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระทาได้ตามที่กฎหมายกาหนด

ของขวัญ ของกานัล

หมายถึง

สิ่งของมีค่าทั้งที่เป็นวัตถุ สินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้
หรือรับโดยตรง หรือให้โดยมีการขายในราคาพิเศษ รวมทั้งการ
ออกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เช่น การเดินทาง เป็นต้น

การบริจาคเพื่อการกุศล

หมายถึง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มี
ตัวตน

การบริจาคเพื่อ

หมายถึง

กลุ่มประชาชน โดยบริษัทฯอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน

หมายถึง

เงินสนับสนุนที่จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือ

สาธารณประโยชน์
เงินสนับสนุน

ชื่อเสียงของบริษัทฯ
พนักงาน

หมายถึง

พนักงานประจา พนักงานทดลองงาน พนักงานรายวัน พนักงาน
ตามสัญญาจ้างพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่าจ้างโดยได้รับค่าจ้าง
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ตัวแทน นายหน้า

หมายถึง

คู่ค้า คู่สัญญา

หมายถึง

บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือบุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนักงานของ
บริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานแทนในนามบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการ
ว่าจ้างในลักษณะสัญญาชั่วคราว
บุคคลที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิด
ธุรกิจของบริษัทฯ

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงได้กาหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้


คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
2) อนุมัติและทบทวนแนวทางปฏิบัติสาหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
3) กากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ



คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ดังนี้
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ เหมาะสม
2) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ



ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบั ติ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2) ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกาหนดทางกฎหมาย



ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ ดังนี้
1) ควบคุมและกากับให้มีการนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติได้จริง สามารถระบุ
ความเสี่ ย ง ตรวจสอบ และบริ ห ารจั ด การให้ มี ม าตรการที่ เ พี ย งพอในการแก้ ปั ญ หาได้
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลา
2) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งบุคลากรเพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ
องค์กรบรรลุผล
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พนักงาน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ทาความเข้ าใจและปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น รวมถึงมาตรการอื่นๆ และ
เข้าร่วมการฝึกอบรมตามที่บริษัทฯ กาหนด
2) แจ้งเบาะแสทันทีเมื่อพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้ความร่วมมือ
ในการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยในการกระทาการคอร์รัปชั่น
3) พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้อง
ปฏิบัติ ตามมาตรการหรื อ ขั้ นตอนการปฏิ บัติง านของบริ ษัทฯ อย่ า งเคร่ งครั ด โดยเฉพาะ
พนั กงานที่เ กี่ย วข้ องกับงาน หรือกระบวนการหลักซึ่งมีค วามเสี่ ยงต่อการคอร์ รัปชั่น เช่ น
งานจัดซื้อ จัดจ้าง ,งานด้านการขาย,งานสนับสนุน และงานด้านการลงทุน เป็นต้น



ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ดังนี้
 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ
ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพี ย งพอต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และรายงานต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ



หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่ ดังนี้
1) ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
2) กากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
3) ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
4) รายงานผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ ดังนี้
1) พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นและจัดให้หน่วยงานภายในองค์กร
ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
2) สรุปประเมินความเสี่ยงนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) รวบรวมมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่ฝ่ายงานพิจารณา และทบทวน
ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี
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ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ ดังนี้
1) บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
2) จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
3) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนวทางต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
กระทาที่อาจเข้าข่ายการคอร์รัปชั่น



ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงินทั้งด้านการรับ-จ่ายเงิน มีหน้าที่ ดังนี้
1) บันทึก เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีรับ-จ่ายและภาษี
2) ดาเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงินการบัญชีให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
หลักมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป
3) ดาเนินการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่าย คู่มือ
อนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงาน และสอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น



ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่ ดังนี้
1) สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ปราศจากการคอร์รัปชั่น
2) ให้มีการสื่อสารและรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

5. กรอบการควบคุม
5.1 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชาและ
มีการอนุมัติดาเนินการอย่างมีขั้นตอนโดยกระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและ
ควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานทุก
คนต้องดาเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและข้อกาหนดของบริษัทฯ
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5.2 แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้กาหนดขั้นตอนและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่นตามรูปแบบการคอร์รัปชั่น
ดังนี้
5.2.1

5.2.2

การให้และรับสินบน
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบน
แทนตนเอง
 ห้ามเป็นตัวกลางในการเสนอให้ หรือรับสินบนใดๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
การให้หรือรับของรางวัล ของกานัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น
การให้หรือรั บของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบี ย บการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การให้ หรื อ รั บ ของขวั ญ ของก านั ล การเลี้ ย งรั บ รอง หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ทั้งนี้ ให้ยึดหลักการต่อต้านคอร์รัปชั่น และต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได้

5.2.3

การช่วยเหลือทางการเมือง
บริ ษั ท ฯ ไม่ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การเมื อ งแก่ พ รรคการเมื อ ง กลุ่ มการเมื อ ง หรื อ
นั ก การเมื อ ง ไม่ ว่ า จะทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม รวมถึ ง ไม่ ใ ห้ ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ใดๆของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
ดาเนินการดังกล่าว

5.3 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุน
5.3.1

การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุนต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทาการ
ใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

5.3.2

การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนนั้น ต้องไม่ได้ถูกนาไปใช้
เป็นข้ออ้างในการติดสินบน

5.3.3

การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศ ล และการให้เงินสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามระเบีย บขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มืออานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ดาเนินงานที่บริษัทฯ กาหนด ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่
ตรวจสอบได้
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5.3.4

ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคาปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสาคัญอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ

5.4 การหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่รับผิดชอบงานที่มีความเสี่ยงต่อคอร์รัปชั่น เช่นหน่วยงาน
จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น
6. แนวทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น
6.1 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบัติงานที่ขัดแย้งต่อระเบียบคาสั่งของ
บริษัทหรือเห็นการกระทาหรือเพียงแค่สงสัยว่าเป็นการกระทาที่คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ พนักงาน
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบข้อมูลดังกล่าว
6.2 ผู้ที่พบเห็นหรือมีเหตุสงสัยว่าจะมีการกระทาที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิ เสธ
การคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงหรือ
แจ้งหลักฐานชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทาที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น
สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ร้องเรียนได้โดยตนเองหรือโทรศัพท์ได้ที่
 หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (Complain Unit) Tel : 02-3787000 ต่อ 7177 – 7181
2. ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.smk.co.th หรือhttp://inet6.smk.co.th/websmk/callcenter.aspx
3. กรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชั่น โดยตรงหรือส่งจดหมายถึง
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการผู้จัดการ
 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยส่งมาตามที่อยู่ ดังนี้
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด(มหาชน)
เลขที่ 313 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หน้า 7 จาก 9

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับ และ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแสได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง
และไม่จาเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียนผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบได้
6.3 พนั กงานพึ งต้องให้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบและให้ข้ อเท็จจริ งต่า งๆ ต่อกรณี พบเห็นการกระทา
ที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น
6.4 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นตามที่ได้
กาหนดไว้ในระเบียบเรื่อง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
7. การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ และการเก็บรักษาเอกสาร
การบัน ทึกข้ อ มู ลทางธุ ร กิ จ การเงิ นการบัญชี และการเก็ บ บันทึก ข้ อมู ล ต้องมี การตรวจสอบความถูกต้ อ ง
ครบถ้วนและมีการดาเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทที่กาหนดไว้และยึดหลักมาตรฐานทางการบัญชี
ของบริษัท รวมทั้ง การจัดทารายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นและให้มีการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่บริษัทฯ กาหนด
8. บทลงโทษ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตสานึก
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
และทาการสื่อสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบั บนี้ต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ และต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพื่อถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
ดังนั้น การละเว้นไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทาที่ผิดวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณา
ลงโทษทางวินัย การไม่รับรู้กับมาตรการนี้ ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้ และในกรณีที่การคอร์รัปชั่น
ส่งผลให้มีความผิดตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทาผิดนั้น
โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

(นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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