ั่
นโยบายต่อต ้านการคอร์รัปชน

บริษัทเอสวีไอ จากัด (มหาชน)

อนุมัตโิ ดยคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
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การต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทเอสวีไอ จากัด (มหาชน) มีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่ มต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความ
มุง่ มัน่ ในการต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ
เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทได้ มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และการดาเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ บริ ษัทจึงได้ จดั ทา “นโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์ อักษรขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชัน่ หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้ คามัน่ สัญญา การ
ยอมรับ การชักจูงสู่การกระทาที่ผิดกฏหมาย มอบให้ คามัน่ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรั พย์สิน หรื อประโยชน์
อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่อนั เป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษา
ไว้ ซึ่งธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้ กับบริ ษัทโดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ า ให้ กระทาได้
1.

นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ถือว่าการคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งผิดกฎหมายและทาลายความน่าเชื่อถือของการดาเนินธุรกิจของ

บริ ษัทฯ จึงถือมีนโยบายที่จะต่อต้ านคอร์ รัปชั่นในทุกรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุม ถึง
ธุรกิจและรายการทังหมดทุ
้
กส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท เพื่อมิให้ มีผลเสียหายเกิดขึ ้นต่อบริษัทฯ และสังคม โดย
ให้ ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ กรอบการบริ หารจัดการ ของการมีจริ ยธรรมที่ ดี มีความ
โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ ยวข้ องหรื อสุ่มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตภายในบริ ษัท
รวมถึงการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ บริษัทจึงกาหนดนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ไว้ ดังนี ้
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- ห้ าม กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์หรื อทรัพ ย์สิน ที่ จ ะ
นาไปสู่การปฏิบตั ิ หรื อการละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ในความรับผิดชอบของตัวเองในทางมิชอบ หรื อ
อาจทาให้ บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นนั ้ ๆ ได้
- ห้ าม กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินใดๆ แก่
บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ บคุ คลผู้นนกระท
ั้
าสิ่งใดๆ หรื อละเว้ นการกระทาสิ่งใดๆ ผิดกฎหมายหรื อ
โดยไม่ชอบในหน้ าที่ความรับผิดชอบของตน
- ในกรณีที่มีการกระทาอันถื อเป็ นการทุจริ ต เกิดขึน้ บริ ษัทฯ ถือว่าเป็ นการกระทาที่ร้ายแรง และจะ
พิจารณา ดาเนินการต่อบุคคลผู้นนตามระเบี
ั้
ยบข้ อบังคับของบริษัทหรื อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
2.1 คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้ มี
ระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนัก
และให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน
และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงให้ มนั่ ใจว่า
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
2.3 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบและให้
การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้ องทุก
ฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนด ของกฎหมาย
2.4 ผู้จัด การฝ่ ายตรวจสอบ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบ
ปฏิบตั ิ กฎหมายและ ข้ อกาหนดของ หน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มี
ความเหมาะสมและเพี ย งพอต่อ ความเสี่ ย งด้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2.5 กรรมการ ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานบริ ษั ท ทุก ระดับ ต้ อ งปฏิ บัติต ามนโยบายการต่อ ต้ า นการ
คอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด หากกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ้ จะต้ อง
ได้ รับบทลงโทษทางวินยั
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3.

แนวทางปฏิบัติในการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
3.1 กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ของบริ ษัททุกระดับต้ องถือปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
และจรรยาบรรณบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
3.2 กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ า
ข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ
ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับ
ผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม การปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณของ บริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
3.3 บริ ษัทให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ ยวข้ องกับ
บริ ษัท โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ตามที่บริษัทกาหนดไว้ ในคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่
3.4 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่กระทาการคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึง่
จะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้
3.5 บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง
ปฏิบตั หิ น้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไป
ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้
3.6 กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน ของบริ ษั ท ต้ อ งไม่เ รี ย กร้ อง ด าเนิ น การหรื อ ยอมรั บ การ
คอร์ รัปชัน่ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว พวกพ้ อง และคนรู้จกั

4.

แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับของกานัล การเลีย้ งรับรองและค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่มอบหรื อรับของขวัญในรูปแบบใดๆ หรื อที่เป็ นเงินสดกับผู้ที่ทาธุรกิจกับบริษัท

ฯ และบริษัทย่อยเว้ นแต่ การให้ หรื อรับของขวัญและการเลี ้ยงรับรองตามประเพณีนิยมที่อยูใ่ นเกณฑ์
พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ทาธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้ รับการบริ การหรื อสิ่งตอบแทนโดย
เฉพาะเจาะจงที่ไม่ถกู ต้ องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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การให้ หรื อรับของขวัญและการเลี ้ยงรับรองควรจะต้ องอยูใ่ นเกณฑ์ดงั นี ้
-

ต้ องเป็ นไปตามประเพณีนิยมซึง่ มีธรรมเนียมปฏิบตั อิ ยู่

-

ต้ องเป็ นไปโดยประมาณไม่บอ่ ยครัง้ และเหมาะสมกับโอกาส

-

ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ข้ อบังคับ และเป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของ
บริษัทในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง

-

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่รับเงินหรื อ ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัว
จากลูกค้ า คูค่ ้ า ของบริษัทหรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจาก การทางานในนามบริษัท

-

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะต้ องไม่ให้ ก้ หู รื อกู้ยืมเงินหรื อเรี่ ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้ า
หรื อ ผู้ทาธุรกิจกับบริษัท เว้ นแต่เป็ นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินในฐานะของ
ลูกค้ า ของธนาคารหรื อสถาบันการเงินดังกล่าว

-

บริ ษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิ น สิ่งจูงใจของกานัล สิทธิ ประโยชน์พิเศษ ในรู ปแบบใดๆ แก่
ลูกค้ า คูค่ ้ าของบริ ษัท หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้ นการให้
การเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้ า และโครงการส่งเสริมการขายของ
บริษัท

5.

การบริจาค
5.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ มีพื ้นฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถ
และสติปั ญ ญาเพื่ อ สร้ างเสริ ม เยาวชนให้ มี อ าชี พ ที่ เหมาะสมกับ ท้ อ งถิ่ น นัน้ ๆ และด าเนิ น การเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน บริษัทจึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ ดงั ต่อไปนี ้
5.1.1 ต้ องพิสูจน์ได้ ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริ ง และมีการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างแท้ จริง

Page 6

5.1.2 ต้ องพิสูจน์ได้ ว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ ต่าง
ตอบแทนให้ กบั บุคคลใด หน่วยงานใด หรื อกลุม่ บุคคลใด โดยเฉพาะ
5.2 แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อการกุศล
5.2.1 บริ ษัท ใช้ ความระมัดระวังในการบริ จาคที่เกิดขึน้ จากคาขอร้ องหรื อ คาชีแ้ นะหรื อการ
แนะนาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินบริ จาคแก่องค์กร
ดัง กล่าว อาจถูกพิจ ารณาว่าเป็ นการให้ สินบนทางอ้ อมเพื่ อที่ จ ะได้ รับหรื อรั กษาไว้ ซึ่ง
สัญ ญาธุ ร กิ จ การอนุญ าตของรั ฐ บาล ข้ อ วิ นิ จ ฉัย ที่ ท าให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ ด้ า นภาษี ห รื อ
ศุลกากร หรื อเกิดความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ
5.2.2 บริ ษัท มีการจัดทาแผนงาน โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ จานวนเงินที่บริ จาค องค์กรที่
ต้ องการบริจาค ผ่านผู้ที่รับผิดชอบอนุมตั กิ ่อนเสนอผู้บริหารอนุมตั ิ
5.2.3 การบริ จาคเงินต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท โดยเป็ นไปตามหลัก
ปฏิบตั ใิ นมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต้ องรับใบเสร็จที่ชดั เจนและถูกต้ องทุกครัง้
วัตถุประสงค์ของการบริ จาค มุ่งเน้ นเพื่อส่งเสริ มและพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ มีพื ้นฐาน
การศึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถและสติปัญญาเพื่อสร้ างเสริมเยาวชนให้ มีอาชีพที่เหมาะสมกับ
ท้ องถิ่นนันๆ
้ และดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
6.

แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับเงินสนับสนุน
เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึงเงินที่จา่ ยไปโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ตรา

สินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ซึง่ มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินสาหรับการบริ การหรื อผลประโยชน์ที่
ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึง
กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม
รวมทังการประเมิ
้
นผลที่ได้ รับไว้ ดงั ต่อไปนี ้
6.1 ต้ องพิสจู น์ได้ ผ้ ขู อเงินสนับสนุนได้ ทากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริ ง และเป็ นการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสัง คม
อย่างแท้ จริง ไม้ ได้ แอบอ้ างเพื่อผลประโยชน์ของกลุม่ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึง่
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6.2 ต้ องพิสจู น์ได้ วา่ การให้ เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น การ
ให้ ที่พกั และอาหาร เป็ นต้ น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้ กบั บุคคลใด หรื อ
หน่วยงานใดยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
6.3 บริ ษัท ใช้ ความระมัดระวังการให้ เงินสนับสนุน ที่เกิดขึน้ จากคาขอร้ องหรื อ คาชีแ้ นะหรื อการ
แนะน าของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ หุ้น ส่ว นทางธุ ร กิ จ เพราะการจ่า ยเงิ น สนับ สนุน แก่ อ งค์กร
ดังกล่าว อาจถูกพิจารณาว่าเป็ นการให้ สินบนทางอ้ อมเพื่อที่จะได้ รับหรื อรักษาไว้ ซงึ่ สัญญาธุรกิจ
การอนุญาตของรัฐบาล ข้ อวินิจฉัยที่ทาให้ ได้ ประโยชน์ด้านภาษี หรื อศุลกากร หรื อเกิดความ
ได้ เปรี ยบทางธุรกิจ
6.4 บริษัทมีการจัดทาแผนงาน โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ จานวนเงินที่บริจาค องค์กรที่ต้องการ
บริจาค ผ่านผู้ที่รับผิดชอบอนุมตั กิ ่อนเสนอผู้บริหารอนุมตั ิ
6.5 การสนับสนุนเงินต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บริ หารระดับสูงของบริษัท โดยเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
ในมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ องค์กรการกุศลต่างๆ นันเป็
้ นองค์กรตามรายชื่อที่ระบุ
โดยกรมสรรพากรหรื อกระทรวงการคลัง ต้ องรับใบเสร็จที่ชดั เจนและถูกต้ องทุกครัง้
7.

นโยบายให้ การช่ วยเหลือทางการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรื อการเข้ าร่ วม

กิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความ
ได้ เปรี ยบทางธุรกิจการค้ า ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมตามสิทธิ เสรี ภาพส่วนบุคคล แต่
จะต้ องไม่แอบอ้ างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์ สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินการใดๆ ในทางการเมือง
บริ ษัทมีนโยบายที่ชดั เจนที่จะไม่สนับสนุนทางการเมือง กับพรรคการเมือง เจ้ าหน้ าที่ของพรรคการเมือง
ผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้ องค์กรหรื อบุคคลซึ่งมีความเกี่ ยวข้ องกับการเมือง ทัง้ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม เว้ นแต่
เป็ นไปโดยถูกต้ องตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
7.1 บริษัทห้ ามมิให้ พนักงานให้ ใช้ สินทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้ สนับสนุนทางการเมือง พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรื อผลประโยชน์อนั
มิชอบ ทังโดยตรงหรื
้
อโดยอ้ อม
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7.2 พนักงานมีสิทธิและเสรี ภาพในฐานะพลเมือง ตามกฎหมารัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ โดยใช้ ทรัพยากรและ
เวลาของพนักงานเอง
7.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่เข้ าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดง ความคิดเห็นใดๆ ที่อาจ
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริ ษัทมีสว่ น เกี่ยวข้ อง หรื อให้ การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดกลุม่ พลัง หนึง่ อันอาจนาไปสูค่ วามไม่สามัคคีปรองดองภายใน
บริษัทและประเทศชาติ
8. รายงานการคอร์ รัปชั่น
พนัก งานทุ ก คน เมื่ อ พบเห็ น การกระท าที่ เ ข้ าข่ า ยคอร์ รั ป ชั่น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ บริ ษั ท ต้ อ งแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆหากมีข้อ
สงสัย หรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการ
ติดตาม การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ บริษัทเอสวีไอ จากัด (มหาชน) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
บริ ษัทฯ ให้ คามัน่ สัญญากับพนักงานทุกคนว่า พนักงานจะได้ รับการปกป้องให้ พ้นจากการแก้ แค้ นตอบ
แทนในการรายงานที่ได้ ทาขึ ้นโดยสุจริ ตการสื่อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริษัทได้ สื่อสารข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการมาตรการการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วน
ได้ เสียในกลุ่มต่างๆ ได้ รับทราบ โดยผ่านช่องทางดังนี ้ การฝึ กอบรมพนักงานใหม่ ข่าวสารเอสวีไอ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี และวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม
บริษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องและผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ผ่านทาง รายงานประจาปี แบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) เว็บไซด์ (Website) ของบริ ษัท หรื อวิธีอื่นๆ ตามเหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าบริษัทมีการดาเนินงานเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริ ษัท
ฯ จะมี การทบทวนนโยบายต่อ ต้ านการทุจ ริ ต และคอร์ รัป ชั่น อย่างสม่ าเสมอเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ เกณฑ์
กฏหมาย และแนวทางปฏิบตั ติ า่ งๆที่เกี่ยวข้ อง
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9.

ช่ องทางการร้ องเรี ยน /แจ้ งเบาะแส

บริษัท ได้ กาหนดให้ มีชอ่ งทางการร้ องเรี ยนหรื อการแจ้ งเบาะแส จากการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ
หรื อละเมิดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อพฤติกรรมที่ อาจ ส่อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองค์กร ซึง่ รวมถึงพนักงาน ผู้บริหารและผู้มีสว่ นได้ เสีย
9.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ อง โปร่ งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี และจรรยาบรรณของบริ ษัท โดยบริ ษัทฯ
คาดหวังให้ ทุกคนรายงานโดยสุจริ ตถึงการปฏิบตั ิที่ ขดั หรื อสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่ องดังกล่าวให้ บริ ษัทฯ
รั บทราบ ทางบริ ษัทฯ จะได้ ปรั บปรุ ง แก้ ไ ข หรื อดาเนินการให้ เกิ ดความถูกต้ อง เหมาะสม โปร่ ง ใส
ยุติธรรมและเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ มีการให้ ความ
คุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกากับดูแลด้ วย ซึง่ เป็ นหลักการที่ บริษัทฯนามาใช้ ปฏิบตั ิ
9.2 ขอบเขตการแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
เมื่อมีข้อสงสัย หรื อพบเห็นการกระทาน่าสงสัยว่าฝ่ าฝื นหลักปฏิบตั ิที่ดี ดัง เรื่ อง การฝ่ าฝื นการ
ปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกากับดูกิจการที่ ดี และนโยบายการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชั่น การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท และการได้ รับความไม่เป็ นธรรมในการ
ปฏิบตั งิ าน
9.3 ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรี ยน สามารถแจ้ งผ่ าน 2 ช่ องทาง ดังนี ้
- ผู้ตรวจสอบภายใน (audit.svi@gmail.com)
- ฝ่ ายบุคคล(กล่องรับความคิดเห็น)โดยการจัดส่งผ่านระบบเล็กทรอนิคส์
จดหมาย หรื อช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย
9.4 เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน ต้ องเป็ นความจริ ง มีความ ชัดเจน หรื อพอที่จะนาสืบ
หาข้ อมูลที่ได้ รับจะถือเป็ นความลับ และไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยนต่อ
สาธารณชน หากไม่ได้ รับความยินยอมผู้ที่ แจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน จะได้ รับความคุ้มครอง
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สิ ทธิ ไม่ว่าจะ เป็ นพนักงาน หรื อบุคคลภายนอก ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนและผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ อ งกับ
กระบวน การตรวจสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง ต้ อ งเก็ บ ข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ นความลับ จะเปิ ดเผย
เท่าที่จาเป็ น โดยคา นึงถึงความปลอดภัย
9.5 ขัน้ ตอนการดาเนินการ
9.5.1 เมื่อลงทะเบียนรับเรื่ องร้ องเรี ยนแล้ ว ให้ กาหนดชันความลั
้
บตามเนื ้อหาของเรื่ อง และ
ดาเนินการ โดยส่งให้ ผ้ ดู แู ลเรื่ องร้ องเรี ยนดาเนินการหาข้ อเท็จจริง และสัง่ การตามอานาจ
หน้ าที่ที่มี ส่งสาเนาเรื่ องให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเบื ้องต้ น เพื่อเตรี ยมให้ คาแนะนา
การ ดาเนินการด้ านระเบียบวินยั หรื ออื่น ๆ และส่งสาเนาเรื่ องให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื่ อง
9.5.2 การรวบรวมข้ อเท็จจริงและสัง่ การผู้ดแู ลเรื่ องร้ องเรี ยน ดาเนินการหาข้ อเท็จจริง และให้
ข้ อแนะนาผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ มีการประพฤติ หรื อปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมต่อไป หากต้ องมีการ
ลงโทษทางวินยั ควรปรึกษากับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ การลงโทษเป็ นไปตามระเบียบ
บริษัทด้ และให้ สง่ ข้ อเท็จจริง ผลการดาเนินการและการสัง่ ลงโทษแล้ วแต่กรณีไปให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้
เพื่อทราบหรื อพิจารณาสัง่ การ
9.5.3 กรณีเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ เพียงพอ ให้
ผู้ดูแ ลเรื่ อ งร้ องเรี ย นส่ง รายงานผลการตรวจสอบข้ อ มูล และความเห็ น เกี่ ย วกับ เรื่ อง
ร้ องเรี ยนนันไปที
้ ่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยผ่านผู้บงั คับบัญชา ตามลาดับขัน้ เพื่ อขอ
แนวทางการดาเนินการที่ เหมาะสมต่อไป หากเห็นว่า ไม่สามารถดาเนินการตามข้ อ
ร้ องเรี ยนได้ ข้ อร้ องเรี ยนนัน้ จะถูกปิ ดเรื่ องไป และให้ ผ้ ูดูแลเรื่ องร้ องเรี ยนส่งสาเนาให้ ผ้ ู
ประสานงานเรื่ อ งร้ องเรี ย นทราบ เพื่ อ รายงานแก่ ป ระธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร และ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป หากผู้ดแู ลเรื่ องร้ องเรี ยนตรวจสอบข้ อเท็จจริงแล้ ว พบว่า ผู้
ถูกร้ องเรี ยนไม่มีความผิด หรื อเป็ นเรื่ องที่เกิดจากความเข้ าใจผิด หรื อได้ ให้ ข้อแนะนาแก่ผ้ ู
ถูกร้ องเรี ยน หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ มีการประพฤติหรื อปฏิบตั ิที่เหมาะสมแล้ ว และพิจารณา
เห็นว่า ควรให้ ปิดเรื่ องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ ผ้ ดู แู ลเรื่ องร้ องเรี ยน เสนอเรื่ องดังกล่าว
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แก่ผ้ บู งั คับบัญชาลาดับเหนือ เพื่อขออนุมตั ปิ ิ ดเรื่ อง และสาเนาเรื่ องให้ ผ้ ปู ระสานงานเรื่ อง
ร้ องเรี ยน เพื่ อแจ้ ง แก่ผ้ ู ร้องเรี ยนทราบ และรายงานแก่ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
9.5.4 การสอบสวนข้ อเท็จจริ ง ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลเรื่ องร้ องเรี ยน และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่า
จะต้ องมีการลงโทษทางวินัย ให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่ องต่อประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร ให้ ได้ รับทราบ และสัง่ การ เพื่อดาเนินการตามระเบียบของบริษัทต่อไป
9.5.5 การแจ้ งผลสรุ ปต่อผู้ร้องเรี ยนและการปรับปรุ งแก้ ไขผู้ดแู ลเรื่ องร้ องเรี ยน ดาเนินการตาม
คาสัง่ การของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ให้ ข้อแนะนาในการปฏิบตั ิที่ เหมาะสมต่อไป และ
แจ้ งผลการดาเนินการให้ ผู้ร้องเรี ยนทราบ และบันทึกผลของการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนไว้ โดยนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
การร้ องเรี ยนโดยไม่สจุ ริตหรื อผิดช่องทางหากการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน ให้ ถ้อยคา หรื อ
ให้ ข้อมูลใด ๆ ที่พิสจู น์ได้ วา่ กระทาโดยไม่สจุ ริต หรื อทาผิดช่องทาง กรณีเป็ นพนักงานของบริษัทฯ
จะได้ รับการลงโทษทางวินยั แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกที่การกระทานัน้ ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับ
ความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดาเนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้ วย
9.6 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน
9.6.1 บริ ษัทฯ จะเก็บข้ อมูลและตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน และผู้ถกู ร้ องเรี ยน เป็ น
ความลับ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่ จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผู้รายงานแหล่งที่ มาของข้ อมูลหรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องที่ ไ ด้ รับความเสี ยหาย จะได้ รับการ
บรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
9.6.2 บริษัทให้ ความคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดย
บริ ษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตาแหน่งหรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ อง
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัท แม้ ว่าการกระทานัน้ จะทาให้ บริ ษัทสูญเสียทางธุรกิจ ก็
ตาม พร้ อมกับได้ มีการสื่อสารให้ กบั พนักงานทุกคนทราบเกี่ยวกับนโยบายนี ้อย่างชัดเจน
โดยการแจ้ งผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ Website รายงานประจาปี หรื อวิธีการอื่นๆ
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ตามความเหมาะสมรวมถึงการสอดแทรกไว้ ในกิจกรรมประจาปี การจัดฝึ กอบรมพนักงาน
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ทุกภาคส่วนในบริษัทต้ องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ้อย่างเคร่งครัด
10. การสื่อสาร
บริษัทสื่อสารข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ พนักงาน ผู้บริหาร
บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม และผู้ที่ เกี่ยวข้ องทางธุรกิจได้ รับทราบ โดยผ่านการ
ประชุมประจาเดือนของฝ่ ายบริ หาร การแจ้ งผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ Website รายงานประจ าปี
หรื อวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ได้ แก่ การสอดแทรกในการจัดกิจกรรมประจาปี การสอดแทรกในการ
จัดอบรมให้ พนักงาน เป็ นต้ น
11. การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัท มี การเปิ ดเผยข้ อมูล แก่พ นักงาน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า ผู้มี ส่วนได้ เสี ยทุกกลุ่ม และ
ผู้เกี่ยวข้ อง ผ่านรายงานประจาปี (Annual Report), Website ของบริษัท หรื อวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ มนั ใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการดาเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
12. การบันทึกและเก็บรั กษาข้ อมูล
บริ ษัท ดาเนินการในส่วนที่ เ กี่ ยวข้ องกับข้ อมูลตามนโยบาย ซึ่ง มี ความมุ่ง มั่ นที่ จ ะรั กษามาตรฐาน
เกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้ อมูล ซึ่งเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญในการสร้ างระบบการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อให้ ธุรกิจของกลุม่ ฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและ
ต้ นทุนของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดูแลให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของข้ อมูล ระบบงาน และระบบ
ของคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ บรรลุถึงความมุง่ มัน่ ดังกล่าว จึงได้ ดาเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบตั ดิ งั นี ้
12.1 กาหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้ งานและผู้ดแู ลข้ อมูลทังระบบงาน
้
และระบบคอมพิวเตอร์
ทังหมด
้
12.2 ประเมินความเสี่ยงและสร้ างระบบควบคุมความเสี่ยงให้ เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้ อมที่มี
การเปลี่ยนแปลง
12.3 สร้ างระบบป้องกันข้ อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
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12.4 สร้ างระบบรักษาข้ อมูลเพื่อป้องกันการเข้ าดูข้อมูล การแก้ ไข การทางานข้ อมูลโดยมิชอบ ไม่
ว่าจะเป็ นการกระทาโดยอุบตั เิ หตุ หรื อด้ วยความตังใจ
้
13. กระบวนการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ให้ ความเป็ นอิสระและไม่จากัดขอบเขตแก่ผ้ ตู รวจสอบภายในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้
ยัง มี ก ารตรวจสอบบัญ ชี โ ดยผู้ ตรวจสอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตทุ ก ๆไตรมาสและทุ ก ปี ตามที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจัดให้ มีการควบคุ มเพื่อให้ มนั่ ใจว่าธุรกิจที่ ดาเนินการใน
ขอบเขตที่ ถูกต้ องเหมาะสม โดยปฏิ บัติตามนโยบายและกฎหมายและข้ อกาหนดที่ บังคับใช้ กับธุรกิจนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบจะติด ตามและตรวจสอบว่า พนัก งานได้ ป ฏิ บัติต ามนโยบายหรื อ ตามขัน้ ตอน
ที่เกี่ยวข้ อง และสอดคล้ องตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่ระบุถึงอย่างสม่าเสมอ
การติดตามและทบทวน
บริ ษัท กาหนดให้ มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอทุกปี โดยทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องตามโครงสร้ างหน้ าที่ความรับผิดชอบในการติดตามและทบทวนการปฏิบตั งิ าน หากมีข้อสงสัย
ว่ากิจกรรมที่ทาหรื อรายการธุรกิจ ใดๆอาจละเมิดนโยบายนี ้ หรื อละเมิดฎหมาย หรื อข้ อกาหนดต่างๆ ต้ อง
รายงานข้ อมูลดังกล่าวต่อกรรมการผู้จดั การหรื อผู้เกี่ยวข้ องตามช่องทางในการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน
14. แนวทางการเปิ ดเผยและสื่อสารให้ ผ้ ูท่ เี กี่ยวข้ องทราบเกี่ยวกับ มาตรการต่ อต้ านการทุจริต
คอร์ รัปชั่น
14.1 แนวทางการแจ้ งให้ ผ้ ูท่ ีเกี่ยวข้ องทราบโดยทั่วไป
14.1.1 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท
14.1.2 การจัดทาแผ่นพับหรื อประกาศ เพื่อแจกจ่ายทั่วไป
14.1.3 การประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายในบริษัท เช่น อีเมล์ วารสาร
ประชาสัมพันธ์
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14.1.4 การจัดทาสื่อหรื อสิ่งของหรื อสัญญลักษณ์ใด ๆ ที่ แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่
14.1.5 การจัดกิจกรรมหรื อรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร บริษัทย่อย ลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้มี
ส่ว นได้ เ สี ย อื่ น ๆ หรื อ ประชาชนทั่ว ไป โดยมี ก ารสอดแทรกวัต ถุป ระสงค์ ส นับ สนุน
แนวนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
14.2 การแจ้ งให้ ลูกค้ าและคู่ค้าทราบ
14.2.1 จัดทาข้ อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ เป็ นเงื่อนไขหนึ่ งในสัญญา
ธุ ร กิ จ ระหว่ า งบริ ษั ท กับ คู่สัญ ญาหรื อ ลูก ค้ า เพื่ อ เป็ นการแจ้ ง ให้ ลูก ค้ า ทราบตัง้ แต่
วันที่เริ่ มมทาธุรกิจระหว่างกัน ตัวอย่าง ข้ อความ เช่น ในสัญญาให้ บริการเช่ารถยนต์ควร
มีเงื่ อนไข “ผู้เช่า ” หรื อ พนักงานหรื อตัวแทนของผู้เช่าจะต้ องไม่เรี ยกหรื อรับเงินหรื อ
ทรัพย์สินใดๆ จากพนักงานหรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่าเพื่อตัดสินใจเข้ าทาสัญญาธุรกิจหรื อ
เช่ารถกับผู้ให้ เช่าตามเงื่อนไขของสัญญานี ้ ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาใดพบการกระทาดังกล่าว
ให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการกระทานันให้
้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ทราบโดยเร็ ว และ
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาธุรกิจหรื อสัญญาเช่ารถยนต์นนั ้ โดยมิต้อง
ชดใช้ ความเสียหายที่อาจมีขึ ้น
14.2.2 จัดพิม พ์ ข้อความที่ แ สดงให้ ทราบว่า บริ ษั ทมี แ นวนโยบายต่อ ต้ านการคอร์ รั ปชั่น ทุก
รู ปแบบและสนับสนุนให้ ทุกคู่สญ
ั ญามีแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน โดยการจัดพิมพ์ไว้ บน
เอกสารที่ ใช้ ในการติดต่อทางธุรกิ จ เช่น จัดให้ มีข้อความไว้ บน ใบสั่งซือ้ (Purchase
Order) ใบเสร็ จรับเงิน(Receipt) “บริ ษัทมีนโยบายให้ บุคคลากรทุกคนต่อต้ านและไม่
ยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ ท่านปฏิบตั ิเช่นเดียวกันทังนี
้ ้
เพื่อร่วมกันสร้ างสังคมแห่งความซื่อสัตย์”
14.2.3 จัดทาสัญลักษณ์หรื อสื่อใดๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บน
สิ่งของเพื่อให้ แก่ลกู ค้ าหรื อคูค่ ้ า เช่น ในช่วงเทศกาลต่ างๆ หรื อ ในโอกาสทางธุรกิจ หรื อ
ในการส่งเสริมการจาหน่ายของบริษัท
14.2.4 จัดทาจดหมายหรื อเอกสารแจ้ งให้ ลูกค้ าและคู่ค้าทุกรายทราบเพื่อสื่อ สารนโยบายใน
เรื อง การรับ/มอบของขวัญ ของแจก การเลี ้ยงรับรองลูกค้ า การให้ การรับรองคู่ค้า การ
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รับ/มอบสิ่งตอบแทน เป็ นต้ น โดย กระทาในในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรื อ ในช่วงโอกาส
ทางธุรกิจ
14.3 การสื่อสารให้ พนักงานทราบ ผู้บริหาร กรรมการบริษัท และบริษัทย่ อย
14.3.1 นานโยบายต่าง ๆ ของบริ ษัท คู่มือมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และเอกสาร
ที่ เกี่ ยวข้ องแสดงเผยแพร่ ไว้ ในเครื่ องมือสื่อสารภายใน สาหรับพนักงานที่ ไม่ได้ อยู่ใน
เครื อข่ายหรื อไม่ มีอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้ สื่อสาร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผู้ดาเนินการ
พิมพ์แจก
14.3.2 ติดประกาศที่ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ พนักงาน เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้ านการ
ทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่นเพื่อให้ พนักงานได้ ทราบถึง เหตุการณ์ ต่ าง ๆ และปฏิ บัติในแนวทาง
ที่ถกู ต้ องตรงกัน
14.3.3 จัดให้ มีการพบปะระหว่างผู้บริ หารกับพนักงานอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ และใช้ โอกาสนี ้ใน
การสื่ อสาร ทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมทัง้ ถาม
ตอบข้ อสงสัยในการปฏิบตั ิ ปั ญหาที่เกิดขึ ้น และหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน
14.3.4 ในการรั บ สมัค รพนัก งาน ต้ อ งให้ พ นัก งานใหม่ท ราบถึ ง นโยบายต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่ บริ ษัทยึดถืออยู่ ซึ่งสามารถชี ้แจงได้ ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทงของ
ั้
บริษัท
14.3.5 จัดให้ มีการสื่อสารผ่านช่องทางของบริษัท เช่น บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของ บริษัทฯ เป็ น
ต้ น
15. แนวทางปฏิบัตใิ นด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
15.1 บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ การบริ ห ารบุค คลากร และจะพิ จ ารณาอย่าง
รอบคอบในการพิจารณาคัดเลือก การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนขัน้
เลื่อนตาแหน่ง หรื อการให้ ผลตอบแทน ตลอดจนการให้ รางวัลต่างๆ ต่อพนักงาน ซึ่งบริ ษัทจะได้
คานึงถึงการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด
15.2 บริ ษัทมี การให้ ความรู้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร ตลอดจนพนักงานเกี่ ยวกับนโยบาย และ
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้ านการคอรรัปชัน่ โดยมีการบรรจุไว้ เป็ นส่วนหนึ่งในหลักสุตร
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การปฐมนิเทศน์พนักงาน ทังนี
้ ้บริ ษัทจะแจ้ งให้ พนักงานทราบถึงมาตรการต่างๆ ที่พนักงานต้ อง
ปฏิบตั ติ ามพร้ อมบทลงโทษ ถ้ ามีการฝ่ าฝื น
15.3 บริษัทได้ มีการสื่อสารและฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ พนักงานเข้ าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับมาตรการการต่อต้ านการคอรรัปชัน่ ของ
บริษัทฯ
16. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกัน
การมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
16.1 กาหนดให้ กรรมการผู้บริ หารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจที่บริ ษัทฯ กาหนดขึ ้น ซึ่งรวมถึงนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรม โดยการให้ ผ้ บู ริหาร และพนักงาน
มีส่วนร่วมในการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับการคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณ/ข้ อพึงปฏิบตั ขิ องพนักงาน อย่างสม่าเสมอ
16.2 จัดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความ
เสี่ยง การกากับดูแลกิจการ และให้ ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผล
การตรวจสอบที่มีนยั สาคัญและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.3 กาหนดให้ ฝ่ายบริ หารความเสี่ ยงและควบคุ มภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมิ น
ความเสี่ยงจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การนามาตรการต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชั่นไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิ ผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุ งมาตรการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น อย่ า งสม่ า เสมอ โดยน าเสนอผล การประเมิ น ต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับ อย่างทันเวลาและ
สม่าเสมอ
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