นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti – Corruption Policy) (กลุ่ม 1)
บริ ษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“TKS”) แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้ พนักงานบริ ษัท ทุกระดับ
ตระหนักถึงความสาคัญว่าการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ฯ ที่จะประสบความสาเร็ จอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนนัน้ ขึ ้นอยู่กับความ
ไว้ วางใจจากลูกค้ า ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายและสาธารณชนที่มี ต่อบริ ษัทฯ ในการดาเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สจุ ริ ต
โปร่งใสและเป็ นธรรม
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ (Anti - Corruption Policy) เพื่อให้ พนักงานบริ ษัททุกระดับได้ ยึดถือ
และปฏิบตั ิตาม โดยกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิ บตั ิไว้ เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้ เกิดความกังขาในเรื่ อง
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตของพนักงานบริ ษัทและของบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยนและมีกระบวนการตอบสนอง
ที่รวดเร็ ว โดยมุง่ หวังว่าพนักงานทุกคนจะร่ วมกันสอดส่องดูแลในกรณีที่มีข้อสงสัยหรื อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อ
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และจรรณยาบรรณที่ดีของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรับฟั งทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส เอา
ใจใส่ และให้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
คานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ อาทิ การชักชวน การเสนอให้ สญ
ั ญา
การให้ การเรี ยกร้ องหรื อการรับสินบน การให้ คามัน่ สัญญา ทังที
้ ่เป็ นเงิน สิง่ ของ สิทธิประโยชน์อื่น การมีประโยชน์ทบั ซ้ อน การ
ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง หรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ ขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี ซึง่ ไม่เหมาะสมกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้
ซึง่ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้ องถิ่นหรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทาได้
วัตถุประสงค์ (Objectives):
1. เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องไม่เข้ า ไปเกี่ยวข้ องหรื อมีส่วนร่ วมกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ใดๆ ทังสิ
้ ้น
2. เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน บทบาทและการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ในการป้องกันและต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ โดย
สร้ างให้ เกิดความตระหนักและให้ ความสาคัญกับเรื่ องต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ จนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
3. เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียในการดาเนินธุรกิจร่วมกันด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ขอบเขต
1. นโยบายฉบับนี ้บังคับใช้ กบั คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะ พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ (รวม
เรี ยกว่า “พนักงาน”)
2. บริ ษัทฯ คาดหวังให้ ตวั แทน และ/หรื อตัวกลางทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้ อง หรื อกระทาการในนามบริ ษัทฯ เช่น
ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ หน่วยงานราชการ บริ ษัทเอกชน เป็ นต้ น ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้

รูปแบบของการคอร์ รัปชั่น ประกอบด้ วย
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด การ
เอื ้ออานวยความสะดวก และ/หรื อการเข้ าร่ วมกิจกรรมของพรรคการเมือง นักการเมือง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องทางการเมือง
ตลอดจนการส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษัทฯ เพื่อสนับสนุนนโยบาย การกระทาอันมิควร
หรื อการกระทาใดที่ขดั ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความได้ เปรี ยบทางธุรกิจการค้ า หรื อเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจ
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมตามสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลาง
ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมืองหรื อนักการเมืองมืออาชีพที่สงั กัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่นาเงินทุน หรื อความ
ช่วยเหลือในรู ปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็ นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอือ้
ประโยชน์ทางธุรกิจ
การบริ จาคเพื่อการกุ ศล เป็ นกิจกรรมที่บริ ษัทฯ มีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะให้ การช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งถือได้ ว่า อาจทาให้ เกิดความเสี่ยงต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงิน
โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้ เป็ นข้ ออ้ างหรื อเส้ นทางสาหรับการคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯ กาหนดแนวทางในการ
ปฏิบตั ิสาหรับการบริ จาคเพื่อการกุศล เพื่อไม่ให้ การบริ จาคเพื่อการกุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง
เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินที่ใช้ จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
เงิ นสนับสนุนอาจถูกเชื่ อมโยงไปเกี่ ยวข้ องกับการให้ สินบน เนื่องจากความเสี่ยงจากการจ่ายเงิ น สาหรั บการบริ การหรื อ
ผลประโยชน์นนยากต่
ั้
อการวัดผลและติดตาม บริ ษัทฯ จึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การอนุมตั ิเงินสนับสนุน
กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทังการประเมิ
้
นผลเงินสนับสนุนที่ได้ มีการใช้ จ่ายไปนันอย่
้ างเหมาะสม
และต่อเนื่อง และได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างแท้ จริ ง
ค่ าของขวัญ ค่ าบริ การต้ อนรั บ (Hospitality) และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ หมายถึง การให้ การรับ ของขวัญ สิทธิพิเศษ
การเลี ้ยงรับรอง การอานวยความสะดวก และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ หรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใด อาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้ องกับการ
ให้ สินบน ถื อเป็ นช่องทางที่อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อการคอร์ รัปชั่น ดังนัน้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดทานโยบายและหลักเกณฑ์
ข้ อกาหนด เพื่อสือ่ สารให้ พนักงานเข้ าใจและระมัดระวังในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่รับผิดชอบในการการกาหนด และพิจารณาอนุมตั ินโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ รวมถึง
กากับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้
ความสาคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร พร้ อมทังกรณี
้
ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการรายงานการกระทาการทุจริ ต ที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษัท ฯ ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ให้ คาปรึ กษา
ข้ อแนะนา พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาให้ กบั กรรมการผู้จดั การ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
2.1 พิจารณานโยบายการต่อต้ านทุจริ ต ที่ได้ รับจากกรรมการผู้จัดการ ให้ มีความเหมาะสมกับรู ปแบบธุรกิ จ
สภาพแวดล้ อมของบริ ษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ออนุมตั ิ
2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้ านทุจริ ต ที่ได้ รับจากกรรมการผู้จดั การ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ออนุมตั ิ

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรั บผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิ นและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการและผู้บริ หาร มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริ ม
และสนับสนุนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความ
้
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิ จ ระเบียบ ข้ อบังคับและ
ข้ อกาหนดของกฎหมาย
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล และฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย
ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยง
ด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงการปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ มอบหมายในเรื่ องการตรวจสอบ
การทุจ ริ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ องค์ ก ร นอกเหนื อ จากแผนการตรวจสอบภายในที่ ได้ ก าหนดไว้ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5. พนักงานทุกคน มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นอย่างเคร่ งครัด และ
จะต้ องลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ และส่งให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจัดเก็บไว้ เป็ นหลักฐานและ
ยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เข้ าใจและพร้ อมจะนานโยบายนี ้ไปปฏิบตั ิ ในกรณีที่พนักงานพบเห็นการกระทาผิด
ที่ อ าจเข้ า ข่า ยการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ฯ พนัก งานดัง กล่า วต้ อ งรี บ แจ้ ง ให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชา หรื อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายในรับทราบ และให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลหรื อฝ่ ายตรวจสอบภายในในการตรวจสอบข้ อมูลข้ อเท็จจริ งต่างๆ
การประเมินความเสี่ยง
กรรมการและผู้บริ หารทุกคนของบริ ษัท ตระหนักและมีความเข้ าใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อาจมีความ
เสี่ยงจากการคอร์ รัปชั่นและการให้ สินบน เพื่อขจัดความเสี่ยงดังกล่าว กรรมการ และผู้บริ หารจึงได้ กาหนดให้ มีการประเมิน
ความเสี่ยงจากการคอร์ รัปชัน่ และการให้ สินบนที่อาจจะเกิดขึ ้นในบริ ษัท ฯอย่างสม่าเสมอ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และทบทวน
มาตรการการจัดการความเสีย่ งที่ใช้ อยูใ่ ห้ เหมาะสมที่จะป้องกันความเสีย่ งให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี ้ ผู้บริ หารของ
บริ ษัทจะต้ องมีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนในระดับต่างๆ ให้ เข้ าใจและให้ ความร่ วมมือกัน เพื่อจัดการบริ หารความเสี่ยง
ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ ห าร และพนักงานบริ ษัททุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ โดยการไม่เข้ าไป
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาดและจัดซื ้อ
3. บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัทฯ โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้

4. ผู้ที่กระทาการคอร์ รัปชั่นเป็ นการกระทาผิดต่อนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่นของบริ ษัทฯ ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณา
ทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
5. บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ ด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงานเพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ความรับผิดชอบ
รวมถึงสือ่ ให้ เห็นความมุง่ มัน่ ของบริ ษัทO
6. บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าการคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้ ทังการท
้
าธุรกรรม
กับภาครัฐและภาคเอกชน
7. บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ มีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องสามารถแจ้ งเบาะแสอัน
ควรสงสัย โดยมัน่ ใจได้ ว่าผู้แจ้ งเบาะแสจะได้ รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ ถูกลงโทษ โยกย้ ายที่ไม่เป็ นธรรมหรื อกลัน่
แกล้ งด้ วยประการใด และรวมถึงการแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้ งเข้ ามา
8. บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทย่อย รับทราบนโยบายและนาไปปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันและต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่
อาจเกิดขึ ้นได้ จากการมีความเกี่ยวข้ องร่วมกันทางธุรกิจ
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
1. นโยบายต่อต้ านคอร์ รัป ชั่น นี ค้ รอบคลุมไปถึง กระบวนการบริ ห ารงานบุค คล ตัง้ แต่การสรรหาหรื อ การคัด เลือ ก
บุคคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน โดย
กาหนดให้ ผ้ ูบังคับ บัญ ชาทุก ระดับสื่อสารทาความเข้ า ใจกับพนัก งานเพื่ อใช้ ใ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จ ที่อ ยู่ใ นความ
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิ ตามที่กาหนดไว้ ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและคู่มือ
จรรยาบรรณธุร กิ จ ของบริ ษัท ฯ นโยบายและแนวปฏิ บัติ ต่อ ผู้มีส่ว นได้ เ สีย กลุ่ม ต่า งๆ รวมทั ง้ ระเบี ย บและคู่มื อ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษัทฯ จะกาหนดขึ ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์ รัปชั่น กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และ
พนักงานบริ ษัททุกระดับต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
3.1 ไม่รั บ หรื อ ให้ ข องขวัญ ของก านัล ที่ เ ป็ น เงิ น สด เช็ ค พัน ธบัต ร หุ้น ทองค า เพชรพลอย อัญ มณี
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ่งของในทานองเดียวกัน หรื อประโยชน์อื่นๆ เช่น การเลี ้ยงรับรอง การอานวย
ความสะดวกด้ านที่พกั ยานพาหนะ เป็ นต้ น กับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องที่ตนได้ เข้ าไปติดต่อประสานงาน ทัง้
ในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน คูค่ ้ าและคูแ่ ข่งทางการค้ า ที่จะเป็ นการชักนาให้ เกิดการละเว้ น
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน ทังนี
้ ค้ ่าใช้ จ่ายการให้ การมอบหรื อรับของกานัล การเลี ้ยงรั บรองให้ เป็ นไป
ตามที่ ก าหนดในจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และนโยบายการปฏิ บัติ ข องบริ ษั ท โดยสิ่ง ของ ของขวัญ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นที่ให้ แก่กนั ในหน้ าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
ทังนี
้ ้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบัติถูกต้ องตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยสิ่งของหรื อของขวัญที่ให้ แก่กันในหน้ าที่การงาน ควรมีราคาไม่มากและ
เหมาะสมในแต่ละโอกาส และการให้ สิ่งของหรื อของขวัญตามโอกาสหรื อวาระต่างๆ ต้ องมีมลู ค่าไม่
มากจนเกินปกติวิสยั และสถานภาพของธุรกิจ
3.2 การจ่ายและการรับเงินที่เกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริ การต้ อนรับและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ และการใช้ จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทาได้ โดยเป็ นการให้ ในนามบริ ษัทฯ

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

เท่านัน้ โดยการใช้ จ่ายต้ องเป็ นไปตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนด อย่างสมเหตุสมผล ถูกต้ องตาม
กาลเทศะหรื อในช่วงเทศกาลสากล และสามารถตรวจสอบได้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานสามารถรับของขวัญที่มีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาทจากคู่ค้าได้ เว้ นแต่
กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้ องรั บของขวัญที่ มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจากคู่ค้า จะต้ องแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาและคณะทางานทราบ และให้ นาส่งของขวัญดังกล่า วแก่ฝ่าย...................... เพื่อนาไป
เป็ นของรางวัล และ/หรื อบริ จาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสมต่อไป
การใช้ เงินบริ จาค หรื อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเพื่อการกุศล ต้ องกระทาในนามบริ ษัทเท่านัน้ และอยูภ่ ายใต้
การดาเนินการของฝ่ าย....................... โดยการบริ จาคหรื อการให้ เงินสนับสนุนจะพิจารณาตาม
อานาจอนุมตั ิในแต่ละระดับชัน้ ของผู้มีอานาจที่บริ ษัทฯ กาหนด การบริ จาคเพื่อการกุศล ต้ องเป็ น
มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย สถานพยาบาลหรื อองค์กรเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรื อเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้รวมถึงการรับเงินบริ จาค
หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่า ไม่ได้ ถกู นาไปใช้
เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
การบริ จาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทาได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้ อง หรื อทาให้ เกิดข้ อสงสัยได้ ว่า
เป็ นการกระทาที่ทจุ ริ ต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
การใช้ เงิน หรื อ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้ องระบุชื่อในนามบริ ษัทฯ เท่านัน้ โดย
เงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ให้ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้
การเบิกจ่ายต้ องระบุวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขันตอน
้
ตามระเบียบของบริ ษัทฯ
ไม่เ ป็ น ตัวกลางในการเสนอ เงิ น ทรั พ ย์ สิน สิ่ง ของ หรื อ ประโยชน์ อื่ นใดกับ ผู้ที่เ กี่ ย วข้ องกับ ธุ ร กิ จ
หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรื อทาให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐละเว้ น
การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบข้ อบังคับ และข้ อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
ไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้ องกับการเมืองภายในบริ ษัทฯ และไม่ใช้ ทรัพยากรใดของบริ ษัทฯ เพื่อ
ดาเนินการดังกล่าว ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ เป็ นองค์กรที่ยึดมัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการ
ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย รวมถึ ง ไม่มี แ นวทางในการให้ ก าร
ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทฯ มีสิทธิ เข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองได้ ภายใต้ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

3.9 ในการจัดซื ้อ จัดจ้ าง ต้ องดาเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของบริ ษัท ฯ มีความโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
3.10ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ างกับภาครัฐ ห้ ามให้ หรื อรั บสินบนในการดาเนินธุรกิจทุก
ชนิด การดาเนินงานของบริ ษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และ
ต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

3.11 หากพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ต หรื อส่อไปในทางทุจริ ต ที่มีผลเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ฯ ทัง้
ทางตรง หรื อทางอ้ อม ต้ องไม่ละเลย หรื อเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การ
ทราบทันที หรื อแจ้ งผ่านช่องทางการแจ้ งเบาะแส (กล่องแดง) ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในนโยบายนี ้
4. พนักงานไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชั่นที่เกี่ ยวข้ องกั บบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรื อ
ข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
5. การลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ รวมถึงข้ อพึงปฏิบตั ิอื่นๆ ของบริ ษัท ฯ จะถูกดาเนินการ
ลงโทษทางวินยั และหรื อทางกฎหมาย โดยพิจารณาจากเจตนา สภาพแวดล้ อม ผลการกระทาความผิด
6. กรรมการ และผู้บริ หารต้ องตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ ให้ คาปรึ กษา เพื่อสร้ างความเข้ าใจ
ให้ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต เพื่อให้ พนักงานได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้ าน
ทุจริ ตฉบับนี ้ รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดี ในเรื่ องการมีความซื่อสัตย์ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
การแจ้ งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง
1. พบเห็นการกระทาที่ทจุ ริ ตที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น พบเห็นบุคคลในบริ ษัทฯ ติด
สินบน/รับสินบน เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรื อหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทาที่ผิดขันตอนตามระเบี
้
ยบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
จนทาให้ สงสัยได้ วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ต
3. พบเห็นการกระทาที่ทาให้ บริ ษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
4. พบเห็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
เมื่อได้ รับ การแจ้ ง เบาะแสไม่ว่า จากภายในหรื อภายนอก บริ ษั ทฯ มีหน่วยงานอิ สระที่ จะท าการพิจ ารณา
รายละเอียดเพื่อสืบหาข้ อเท็จจริ งตามกระบวนการดังต่อไปนี ้
กระบวนการหาข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้พิจารณารับเรื่ องแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยนการ
กระทาที่อาจทาให้ เกิดความสงสัยได้ วา่ เป็ นการทุจริ ตคอรัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม
บริษัทกาหนดช่ องทางในติดต่ อและรับเรื่องร้ องเรียนไว้ ดังนี ้
1. แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของกรรมการผู้จดั การ ที่ siriwan@tks.co.th หรื อ
2. แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ saowanee.k@mof.go.th หรื อ
3. แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่ Parkpoom@tks.co.th หรื อ
4. แจ้ งผ่านทางช่องทาง อีเมล์ของผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในที่ Natthima@tks.co.th หรื อ
5. แจ้ งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.tks.co.th (หัวข้ อ : แจ้ งเบาะแส) หรื อ
6. แจ้ งผ่านช่องทาง กล่องรับความคิดเห็น (กล่องแดง) ตังอยู
้ ท่ ใี่ ต้ บนั ไดฝั่ง ทางออก S 2 (เดิม)

กระบวนการหาข้ อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็ นระบบ ประกอบด้ วย
1. ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนต้ องเป็ นความจริ ง และ/หรื อมีความเพียงพอที่จะ
นาสืบได้
2. สาระสาคัญ เบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่มีสาระสาคัญ ผู้รับเรื่ องจะพิจารณาส่งให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลชุด
ย่อย ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายงานต้ นเรื่ องของผู้ถกู ร้ องเรี ยนและฝ่ ายงานต้ นเรื่ องของผู้
แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน (กรณีเป็ นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้ อเท็จจริ ง
3. ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนจะได้ รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้ บุคคลที่สามารถแจ้ งเบาะแส
หรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต คือ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัทได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่งทางการ
ค้ า เจ้ าหนี ้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท
4. ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หรื อหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้ นแต่ผ้ ู
แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน เห็นว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลจะทาให้ บริ ษัท ฯ สามารถรายงานความคืบหน้ า หรื อ
สอบถามข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม หรื อชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ หรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและ
รวดเร็ วยิ่งขึ ้น
กระบวนการให้ ความเป็ นธรรม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดย่อย และฝ่ ายตรวจสอบภายใน จะพิจารณาให้ ความเป็ นธรรม และปกป้องผู้แจ้ ง
เบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกระบวนการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง และการ
รายงาน ต้ องเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ
ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยน หรื อผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง โดยการลงนามให้ สตั ยาบันร่วมกัน
ทังนี
้ ้ เมื่อเริ่ มการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ ว ในระหว่างการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง จะทาการแจ้ งผลความคืบหน้ าเป็ นระยะให้
ผู้แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนได้ ทราบ หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ ว่าผู้ที่ถกู
กล่าวหาได้ กระทาการทุจริ ตจริ ง บริ ษัทฯ จะให้ สทิ ธิผ้ ถู กู กล่าวหา ได้ รับทราบข้ อกล่าวหา และให้ สทิ ธิผ้ ถู กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง
โดยการหาข้ อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้ เห็นว่าตนเองไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาอันทุจริ ต ตามที่ได้ ถกู กล่าวหา
หากผู้ถกู กล่าวหา ได้ กระทาการทุจริ ตจริ งจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้
กระบวนการรายงาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดย่อย มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ งโดยตรงต่อกรรมการผู้จดั การ และ/หรื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของเรื่ องที่เกิดขึ ้น โดยการพิจารณาความเหมาะสมของการ
นาเสนอรายงานต่อผู้มีอานาจหน้ าที่รับผิดชอบให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดย่อย ซึ่งกาหนดกรอบการ
พิจารณาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. กรรมการผู้จดั การ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานปกติทวั่ ไป และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของกรรมการ
ผู้จดั การ
2. รองประธานกรรมการบริ ษัท ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานปกติ ทวั่ ไป รวมถึงที่มีผลกระทบค่อนข้ าง
ร้ ายแรงและอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และ/หรื อการจงใจกระทาการ
ทุจริ ตต่อหน้ าที่ที่สง่ ผลกระทบอย่างร้ ายแรง
4. คณะกรรมการบริ ษัท ในเรื่ องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อทราบ และ/หรื อเพื่อพิจารณาดาเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการกากับดูแล และ/หรื อเรื่ องที่
มีผลกระทบต่อผู้บริ หารระดับสูง
บทลงโทษ
ผู้ที่ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ รวมถึงข้ อพึงปฏิบตั ิอื่นๆ ของบริ ษัทฯ จะถูกดาเนินการลงโทษทางวินยั
โดยพิจารณาจากเจตนา สภาพแวดล้ อม ผลการกระทาความผิด การให้ ความร่ วมมือในการสอบสวน การดาเนินการของ
ผู้ละเมิดเพื่อแก้ ไขหรื อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้นอีก ซึ่งผู้ละเมิดอาจได้ รับโทษทางวินยั ตังแต่
้ การตักเตือนจนถึง
โทษทางวินยั สูงสุด คือ การเลิกจ้ างได้ ทังนี
้ ้ โทษทางวินยั ให้ เป็ นตามระเบียบของบริ ษัทฯ คาตัดสินตามมติที่ประชุมคณะนันๆ
้
ถือเป็ นอันสิ ้นสุด
การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทฯ ติดประกาศนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่บอร์ ดประชาสัมพันธ์ทกุ จุดทัว่ บริ ษัทฯ
2. เผยแพร่นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริ ษัทฯ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ อีเมล์ รายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี (56-1/56-2) ในปี ถดั ไปเป็ นต้ นไป
3. บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการอบรมนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานใหม่ และ
ลูกจ้ าง
4. บริ ษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่นให้ ผ้ ทู ี่มีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิจ เช่น คู่ค้า คู่สญ
ั ญา บริ ษัทร่ วม บริ ษัท
ย่อย ตัวแทนทางธุรกิจ ลูกค้ า และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทางธุรกิจทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.tks.co.th
รวมถึงเปิ ดเผยด้ วยวิธีการหรื อช่องทางสือ่ สารอื่นตามความเหมาะสม
5. บริ ษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอทุกปี
วันที่บังคับใช้
นโยบายฉบับนี ้ให้ ใช้ บงั คับ ตังแต่
้ วนั ที่ประกาศเป็ นต้ นไป

ประกาศ ณ วันที่ .... มิถนุ ายน 2558

นางสาวศิริวรรณ สุกญ
ั จนศิริ
กรรมการผู้จดั การ

นโยบายว่ าด้ วยการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
Anti - Corruption Policy
บริ ษัทที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีการดาเนินกิจการที่ใช้ กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส ยึดมัน่ ในคุณภาพที่ดีของสินค้ าและบริ การเป็ นสาคัญ พร้ อมทังปฏิ
้ บตั ิตนตา มกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการ
ดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้ การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจที่
อาจมีความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทา “นโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความ
ยัง่ ยืน
บริ ษัทฯ แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้ พนักงานบริ ษัททุกระดับ ตระหนักถึงความสาคัญว่าการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษัทที่จะประสบความสาเร็ จอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ความไว้ วางใจจากลูกค้ า ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีสว่ นได้ เสีย
ทุกฝ่ าย ชุมชนใกล้ เคียงและสาธารณชนที่มี ต่อบริ ษัทฯ ด้ วยการดาเนินงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใสและเป็ นธรรม โดย
มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่า การคอร์ รัปชั่นเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทงการท
ั้
าธุรกรรมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทังนี
้ ้ ได้ กาหนดให้ บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ ดาเนินการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังกล่าว
ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงมีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่น ให้ พนักงานบริ ษัททุกระดับได้ ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยกาหนด
หน้ าที่ ความรั บผิดชอบและแนวทางการปฏิ บตั ิไว้ เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้ เกิดความกังขาในเรื่ องความซื่อสัตย์สุจริ ตของ
พนักงานบริ ษัทและของบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็ ว โดยมุง่ หวังว่า
พนักงานทุก คนจะร่ วมกันสอดส่อ งดูแ ลในกรณี ที่ มี ข้อ สงสัย หรื อพบพฤติ กรรมที่ ไม่เ หมาะสมและขัด ต่อ นโยบายต่อต้ า น
คอร์ รัปชัน่ และจรรณยาบรรณที่ดีของบริ ษัท โดยบริ ษัท ฯ จะรับฟั งทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส เอาใจใส่ และให้
ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย ทังนี
้ ้ นโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังกล่าวได้ รับการอนุมตั ิจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ .../2558 เมื่อวันที่ ......ที่ผา่ นมา
ประกาศ ณ วันที่ .................................
..........................................................
(นางสาวศิริวรรณ สุกญ
ั จนศิริ)
กรรมการผู้จดั การ
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