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บทนา
บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) มีควำมมุ่งมัน่ ที่ จะประกอบธุ รกิ จด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส
โดยยึดมัน่ ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษทั ตระหนักถึงกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ อย่ำงมีจริ ยธรรม มุ่งมัน่ ที่ จะป้ องกัน และต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ บริ ษทั ได้เข้ำร่ วมเป็ นแนวร่ วมใน
“แนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต” (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC) เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ และส่ งเสริ มให้เกิ ดกำร
ดำเนินงำนธุรกิจอย่ำงโปร่ งใส
เพื่อให้เป็ นไปตำมกรอบ และขั้นตอน บริ ษทั จึ งกำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ไว้เป็ นส่ วนเพิ่มของคู่มือ
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ให้เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิในกำรประกอบธุรกิจ และพัฒนำองค์กรสู่ ควำมยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นกำรแสดงออกถึงเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่
2. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนยึดถือปฏิบตั ิ
3. เพื่อกำหนดช่องทำงกำรร้องเรี ยน และแจ้งเบำะแสกำรคอร์รัปชัน่
4. กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรกำกับดูแล และกำรสอบทำน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย
คานิยาม
บริษทั หมำยถึง บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
การคอร์ รัปชั่ น หมำยถึง กำรใช้อำนำจหน้ำที่ โดยมิชอบ เพื่อให้ได้มำซึ่ งผลประโยชน์ที่มิควรได้ กำรให้หรื อรับ
สิ นบนไม่ว่ำจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ ให้คำมัน่ เรี ยกร้อง ให้หรื อรับ ซึ่ งเงิ น ทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่ วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน หรื อ ผูม้ ีหน้ำที่ไม่ว่ำจะโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำว กระทำ หรื อ ละเว้นกำรปฏิบตั ิ หน้ำที่ หรื อเพื่อให้ได้มำหรื อรักษำไว้
ซึ่ งผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ งรู ปแบบกำรคอร์รัปชัน่ รวมถึงกำรกระทำดังต่อไปนี้
 การช่ วยเหลื อทางการเมื อง หมำยถึง กำรช่ วยเหลื อไม่ว่ำจะเป็ นด้ำนกำรเงิ น หรื อรู ปแบบอื่ น เพื่ อสนับสนุ น
กิจกรรมทำงกำรเมือง กำรช่วยเหลือทำงกำรเงิ นอำจหมำยรวมถึงกำรให้กูเ้ งิ น ส่ วนกำรช่ วยเหลือในรู ปแบบอื่น
เช่นกำรให้สิ่งของหรื อบริ กำร กำรโฆษณำส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนพรรคกำรเมือง กำรซื้ อบัตรเข้ำชมงำนที่จดั เพื่อ
ระดมทุ นหรื อบริ จำคเงิ นให้แก่องค์กรที่ มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคกำรเมือง รวมทั้งกำรเปิ ดโอกำสให้
พนักงำนลำหยุดโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงจำกนำยจ้ำง หรื อเป็ นตัวแทนบริ ษทั เพื่อร่ วมดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรรณรงค์
ทำงกำรเมือง
 การบริจาคเพื่อการกุศล หมำยถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยเงินเป็ นผลตอบแทนที่ ไม่มีตวั ตน ซึ่ งอำจใช้
เป็ นข้ออ้ำงหรื อเส้นทำงสำหรับกำรคอร์รัปชัน่ กิจกรรมดังกล่ำวอำจมีจุดประสงค์แอบแฝงโดยใช้องค์กรกำร
กุศลเป็ นสิ่ งบังหน้ำ
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 เงินสนับสนุน หมำยถึง เงินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิจ ตรำสิ นค้ำ หรื อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีควำมเสี่ ยงต่อ
กำรคอร์ รัปชัน่ เนื่ องจำกเป็ นกำรจ่ำยเงินสำหรับกำรบริ กำรหรื อผลประโยชน์ที่ยำกต่อกำรวัดผลและติดตำม
ซึ่ งเงินสนับสนุนอำจถูกเชื่อมโยงกับกำรให้สินบน
 ค่ าของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ หมำยถึง กำรรับ กำรให้สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิ ทธิ ประโยชน์
พิเศษในรู ปแบบต่ำง ๆ ที่มีมูลค่ำ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อผ่ำนบุคคลที่ 3 แก่เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ ลูกค้ำ หรื อคู่คำ้ ของ
บริ ษทั เพื่อเร่ งดำเนินกำร หรื ออำนวยควำมสะดวก จนนำไปสู่ ประโยชน์และควำมได้เปรี ยบทำงธุรกิจ
ขอบเขต
นโยบำยฉบับนี้ บงั คับใช้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนของบริ ษทั และคำดหวังให้ตวั แทน ตัวกลำงทำงธุ รกิ จ
ผูข้ ำยสิ นค้ำ ผูใ้ ห้บริ กำร ผูร้ ับเหมำ ผูร้ ่ วมทุนของบริ ษทั หรื อผูก้ ระทำกำรในนำมบริ ษทั ปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี้
หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท กำหนด และอนุมตั ิ นโยบำย สนับสนุน ส่ งเสริ มกำรปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยเพื่อให้มนั่ ใจว่ำทุก
ฝ่ ำยตระหนักถึงควำมสำคัญ และนำไปปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทำนระบบควบคุมภำยใน กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และธุ รกรรมที่เกี่ยวข้อง
กำกับ ดู แ ลกำรปฏิ บัติต ำมนโยบำยต่ อ ต้ำนกำรคอร์ รัปชั่น รำยงำนกำรสอบทำน และข้อเสนอแนะต่ ำ ง ๆ ต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั
3. ผู้บริหาร ต้องมีควำมเข้ำใจว่ำกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกกำรคอร์รัปชัน่ อย่ำงไร เพื่อประเมิน
ควำมเสี่ ยง หำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงให้มีควำมเหมำะสม และอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ทบทวนควำมเหมำะสม
ของมำตรกำรต่ำง ๆ อย่ำงน้อยปี ล่ะ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบข้อบังคับ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้จัดการ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องทำให้มนั่ ใจว่ำผูใ้ ต้บงั คับบัญชำของตนได้ตระหนัก และมีควำมเข้ำใจ
นโยบำยฉบับนี้ และรำยงำนประเด็นที่พบอย่ำงเร่ งด่วนต่อผูบ้ ริ หำร
5. พนักงานทุกคน ต้องปฏบัติหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยฉบับนี้
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรคอร์ รัปชัน่ โดยให้แจ้งเบำะแสต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อ
แจ้งผ่ำนช่องทำงที่กำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้ บริ ษทั จะให้ควำมเป็ นธรรม และคุม้ ครองพนักงำนโดยมีมำตรกำรคุม้ ครอง
ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูแ้ จ้งเบำะแสกำรคอร์ รัปชัน่ ผูท้ ี่ กระทำกำรคอร์ รัปชัน่ จะได้รับกำรพิ จำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบี ยบที่
บริ ษทั กำหนดไว้ นอกจำกนี้อำจได้รับโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระทำนั้นผิดกฎหมำย
เนื่ องจำกกำรคอร์ รัปชัน่ สำมำรถเกิดขึ้ นได้หลำยรู ปแบบ พนักงำนของบริ ษทั ทุกคนมีหน้ำที่ปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำย
และแนวทำงปฏิบตั ิในกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ลูกค้ำ หรื อคู่คำ้ ของบริ ษทั และหน่วยงำน ๆ ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ ดังนี้
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1. การช่ วยเหลือทางการเมือง
 บริ ษทั ไม่มีนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง ทั้งด้ำนกำรเงิน ทรัพยำกร หรื อทรัพย์สินใด ๆ ของบริ ษทั
ไม่วำ่ โดยตรง หรื อโดยอ้อมแก่นกั กำรเมือง พรรคกำรเมือง หรื อกลุ่มพลังทำงกำรเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์
แก่กลุ่มบุคคลดังกล่ำว
 กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั มี สิทธิ เ สรี ภำพในกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรมทำงกำรเมื องภำยใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่หำ้ มแอบอ้ำงควำมเป็ นพนักงำน หรื อนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใด ๆ ของ
บริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิ นกำรทำงกำรเมือง หำกเข้ำร่ วมต้องระมัดระวังกำรดำเนิ นกำรใด ๆ ที่
อำจทำให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำบริ ษทั ให้กำรสนับสนุน หรื อฝักใฝ่ ฝ่ ำยใด
2. การบริจาคเพื่อการกุศล
 บริ ษทั อำจมี กำรบริ จำคเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ ยวข้องกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งบริ ษทั จะกระทำอย่ำง
โปร่ งใส และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้
 กำรบริ จำคเพื่ อกำรกุศลนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำมีกิจกรรมดังกล่ำวจริ ง หรื อมี กำรดำเนิ นกำรเพื่อสนับสนุ นให้
วัตถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริ ง
 กำรบริ จำคจะพิจำรณำตำมอำนำจอนุมตั ิในแต่ละระดับขั้นของผูม้ ีอำนำจที่บริ ษทั กำหนด
3. เงินสนับสนุน
 เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้วำ่ ผูข้ อเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริ ง เป็ นกำรดำเนิ นกำร
เพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ประสบผลสำเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริ ง
 เงินสนับสนุนต้องระบุวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน และมีหลักฐำนที่ตรวจสอบได้
 กำรให้เงินสนับสนุนจะพิจำรณำตำมอำนำจอนุมตั ิในแต่ละระดับขั้นของผูม้ ีอำนำจที่บริ ษทั กำหนด
4. ค่ าของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
 ไม่เป็ นกำรกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรื อตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มำซึ่ งควำมสะดวก
 ต้องเป็ นกำรให้ในนำมบริ ษทั อย่ำงเปิ ดเผย และเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรู ปของเงินสดหรื อสิ่ งเทียบเท่ำเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล
 เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกำล ซึ่ งเป็ นไปตำมธรรมเนียมปกติ
 ประเภท หรื อมูลค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบให้ถูกต้องตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณี ที่บริ ษทั อยู่ระหว่ำงจัดให้
มีกำรประกวดรำคำ พนักงำนจะต้องไม่รับของขวัญ หรื อค่ำบริ กำรต้อนรับจำกบริ ษทั ที่ เข้ำร่ วมกำรประกวด
รำคำนั้น ๆ
 พนักงำนทุกคน หรื อครอบครัว ห้ำมรับของขวัญ หรื อกำรสนับสนุนในรู ปแบบต่ำง ๆ เช่ น กำรเสนออบรม
หรื อดูงำนนอกสถำนที่ในนำมส่ วนตัวโดยไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกผูม้ ีอำนำจตำมที่บริ ษทั กำหนด

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 3 จำก 6

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น

การควบคุมภายใน และการบันทึกข้ อมูล
1. บริ ษทั กำหนดให้มีระบบควบคุมภำยในเพื่อต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ โดยครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิ น กำรดำเนิ นกำร
ทำงบัญชี และกำรเก็บบันทึกข้อมูลภำยใน
2. บริ ษทั มีนโนบำยปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำน หลักำร และกฎหมำยที่ บงั คับใช้เกี่ ยวกับกำรรำยงำนข้อมูลทำงบัญชี และ
กำรเงิน รวมทั้งกำรจัดเก็บและรักษำข้อมูล
3. ค่ำใช้จ่ำยทุกประเภทต้องมีเอกสำรประกอบ ไม่อนุญำตให้บนั ทึกข้อมูลที่เป็ นเท็จ ผิดหลักกำร หรื อทำกำรตกแต่ง
บัญชี เพื่อปกปิ ดกำรจ่ำยเงินที่ไม่เหมำะสม
การฝึ กอบรม และการสื่ อสาร
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 บริ ษทั มีกำรฝึ กอบรมปฐมนิเทศให้แก่พนักงำนใหม่ และจัดฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่ องแก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำน เพื่อให้ทุกคนมีควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ควำมคำดหวังของบริ ษทั และ
บทลงโทษ
 กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนจะได้รับสำเนำนโยบำยฉบับนี้ หรื อสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของ
บริ ษทั (www.prebuilt.co.th) เพื่อให้มนั่ ใจว่ำทุกท่ำนได้รับทรำบ และเข้ำใจนโยบำยฉบับนี้
2. ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้ขายสิ นค้ า ผู้ให้ บริการ ผู้รับเหมา และผู้ร่วมทุน
 บริ ษทั จะสื่ อสำรนโยบำยนี้ให้แก่ตวั แทน ตัวกลำงทำงธุ รกิจ ผูข้ ำยสิ นค้ำ ผูใ้ ห้บริ กำร ผูร้ ับเหมำ และผูร้ ่ วมทุน
ตั้งแต่เริ่ มต้นควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ และในภำยหลังตำมควำมเหมำะสม
ข้ อสงสั ย ข้ อร้ องเรียน และการแจ้ งเบาะแส
1. หำกไม่แน่ใจในหลักกำรปฏิบตั ิงำนว่ำเป็ นไปตำมนโยบำยหรื อไม่ ให้แจ้งข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งต่อผูบ้ งั คับบัญชำ
หรื อฝ่ ำยกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อจะได้ร่วมกันพิจำรณำปัจจัยและดำเนินกำรให้ถูกต้อง
2. ถ้ำพบหลักฐำนว่ำกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน หรื อบุคคลซึ่ งกระทำกำรในนำมบริ ษทั เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำร
คอร์รัปชัน่ สำมำรถแจ้งเบำะแสผ่ำน ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน ดังนี้
ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
E-mail address
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
auditcommittee@prebuilt.co.th
เลขำนุกำรบริ ษทั
nata@prebuilt.co.th
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
podjana@prebuilt.co.th
หรื อแจ้งทำงจดหมำยปิ ดผนึก ส่ งถึง ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
503 ชั้น 1 เมืองทองธำนี 3 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
3 ข้อมูลเบำะแสที่เข้ำเกณฑ์กำรพิจำรณำของบริ ษทั ต้องเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
รำยละเอียดของข้อมูลที่ชดั เจน และเพียงพอที่จะนำสื บหำข้อเท็จจริ ง
บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน)
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มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ
1. ชื่อ และข้อมูลส่ วนตัวของผูแ้ จ้งเบำะแสจะรับทรำบเฉพำะผูร้ ับข้อร้องเรี ยนเท่ำนั้น
2. ผูแ้ จ้งเบำะแสจะได้รับกำรตอบสนองอย่ำงจริ งจัง และจะได้รับควำมคุม้ ครองอย่ำงเป็ นธรรม
3. ผูแ้ จ้งเบำะแสจะต้องกระทำกำรโดยสุ จริ ต หำกบริ ษทั พบว่ำกำรแจ้งเบำะแสมีเจตนำในกำรกลัน่ แกล้งให้ผอู ้ ื่นได้รับ
ควำมเสี ยหำย เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง บริ ษทั จะดำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรต่อไป
การปกป้ องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
1. บริ ษทั ให้ควำมมัน่ ใจต่อกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนว่ำจะไม่มีผูใ้ ดต้องถูกลดตำแหน่ ง ลงโทษ หรื อได้รับ
ผลกระทบจำกกำรปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่ ถึงแม้กำรปฏิเสธดังกล่ำวจะทำให้บริ ษทั สู ญเสี ยผลประโยชน์ทำงธุรกิจ
2. หำกกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนพบว่ำ ตนเองถู กข่ มขู่ คุ กคำม หรื อหน่ วงเหนี่ ย ว สำมำรถร้ องเรี ย นต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชำได้โดยตรง หรื อผ่ำนช่องทำงที่กำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้
กระบวนการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
1. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะตั้งคณะทำงำนดำเนิ นกำรรวบรวมข้อเท็จจริ ง เพื่อกลัน่ กรองข้อมูล และสอบสวน โดยตัวแทน
คณะกรรมกำรสอบสวน ได้แก่
 ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง หรื อเลขำนุกำรบริ ษทั
 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกฎหมำย หรื อตัวแทนจำกหน่วยงำน
 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบุคคล หรื อตัวแทนจำกหน่วยงำน
 ผูบ้ งั คับบัญชำในสำยงำนของผูถ้ ูกร้องเรี ยน ซึ่ งต้องเป็ นบุคคลที่ ไม่มีควำมขัดแย้ง หรื อผลประโยชน์ใดกับ
ผูถ้ ูกร้องเรี ยน
 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเข้ำร่ วมเพื่อสังเกตกำรณ์ และสรุ ปรำยงำน
2. มำตรกำรดำเนินกำร
 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในสรุ ปผลกำรสอบสวน เสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิผลกำรสอบสวน
 ในกรณี เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่ อเสี ยง ภำพลักษณ์ ฐำนะทำงกำรเงิน ขัดแย้งกับนโยบำยในกำรดำเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั หรื อเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำรระดับสู ง คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อ
พิจำรณำต่อไป
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การละเมิดนโยบาย
1. บริ ษทั จะดำเนิ นกำรลงโทษทำงวินยั แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนที่ ฝ่ำฝื นกำรปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยฉบับนี้
รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระทำผิด หรื อรับทรำบว่ำมีกำรกระทำผิด แต่ไม่ดำเนิ นกำร ให้
ถูกต้อง กำหนดให้มีบทลงโทษทำงวินยั ถึงขั้นให้ออกจำกงำน หรื อพ้นจำกตำแหน่ง กำรไม่รับรู ้ถึงนโยบำยฉบับนี้
หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ไม่สำมำรถใช้เป็ นข้ออ้ำงในกำรไม่ปฏิบตั ิตำม
2. ในกรณี ที่ ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุ ร กิ จ ผูข้ ำยสิ นค้ำ ผูใ้ ห้บริ กำร ผูร้ ั บเหมำ หรื อผูร้ ่ วมทุ นของบริ ษทั ปฏิ บัติ ไ ม่
สอดคล้องกับแนวทำงตำมนโยบำยฉบับนี้ บริ ษทั อำจพิจำรณำยุติกำรทำธุรกรรมตำมที่เห็นสมควร
การติดตาม และสอบทาน
1. บริ ษทั กำหนดให้ทบทวนนโยบำยฉบับนี้ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำถึง
ควำมเพียงพอ และประสิ ทธิ ผลของมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และรำยงำนผลต่ อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ อ
ทรำบผลกำรประเมินควำมเสี่ ยง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิที่ควรมีต่อไป
2. หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในจะสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกระบวนกำรต่ำง ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำระบบกำรควบคุ มภำยในมี ประสิ ทธิ ผลในกำรต่ อต้ำนคอร์ รั บชั่น หำรื อผลกำรสอบทำนร่ วมกับฝ่ ำยที่
เกี่ยวข้องเพื่อหำแนวทำงแก้ไขที่เหมำะสม แล้วรำยงำนให้ฝ่ำยบริ หำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ นี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 เป็ นต้นไป

(นำยวิโรจน์ เจริ ญตรำ)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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