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ประกาศจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จ ัดการ  
 

บริษัท  อาฟเตอร์  ยู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่การบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส 
ความซื่อสตัย์สจุริต และการปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสําคญักบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้
จากการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีส่งจะผลเสียต่อการดําเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ รวมทัง้ยงัเป็นอปุสรรคต่อ
การเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ และการพฒันาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก 

 

บริษัทฯ จึงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ และได้กําหนด "นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น "  ฉบบันีไ้ว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และชีแ้จง ทําความ
เข้าใจ รวมทัง้สื่อสารแนวทางให้บุคลากรทกุคนของบริษัทยึดถือในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างจิตสํานึก และค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร จงึขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ทกุระดบั ศกึษา
ทําความเข้าใจและปฏิบติัตามแนวทางท่ีวางไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ฉบบันีอ้ย่างเคร่งครัด เพ่ือร่วมกัน
พฒันาบริษัทฯให้เป็นองค์กรท่ีโปร่งใส ได้รับความไว้วางใจจากผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นรากฐานสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยัง่ยืนสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

(นายปรีย์มน ป่ินสกลุ) 
ประธานกรรมการ 

11 สิงหาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 

(นายแม่ทพั ต.สวุรรณ) 
กรรมการผู้จดัการ 

11 สิงหาคม 2560 
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นิยาม 

 

บริษัท  หมายถึง บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) 
 

บริษัทย่อย บริษัทอ ื่นท ี่บริษัทมีอ ํานาจควบคุม หมายถึง บริษัทตามความหมายของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

 

กรรมการ  หมายถึง กรรมการของบริษัท 

 

ผู้บริหาร  หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตัง้แตร่ะดบัผู้อาํนวยการฝ่ายขึน้ไป  
 

พนักงาน  หมายถึง พนักงานลําดับถัดลงมาจากผู้ บริหาร ทัง้ท่ีเป็นพนักงานประจํา พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และ
พนกังานชัว่คราวของบริษัท 

 

คู่ ค้า หมายถึง ผู้จดัหาสินค้าและบริการให้กบับริษัท ผู้ออกแบบ ท่ีปรึกษา ผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้พนกังาน คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
อ่ืนๆ ในสงัคม 

 

การทุจร ิตคอร์รัปชั่น  หมายถึง การเสนอ การสญัญา การมอบ การเรียกร้อง การให้ หรือการรับสินบนหรือผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวข้องกับเงิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการกระทําพฤติกรรมใดๆ ท่ีส่อไปในทางทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพื่อรักษาหรือแนะนําธุรกิจให้กับบริษัทใดโดยเฉพาะ หรือเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ถกูต้องตามกฎหมายหรือไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้ เงิน การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมือง การ
บริจาคเงินเพ่ือร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมืองในลกัษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์
ตา่งตอบแทนในทางมิชอบ เป็นต้น 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทเรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุประเทศและทกุ
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีธุรกิจของบริษัทเข้าไปเก่ียวข้อง โดยร่วมกนัส่งเสริมค่านิยมความซื่อสตัย์สจุริต และ
ความรับผิดชอบให้เป็นวฒันธรรมองค์กร ทัง้นี ้ให้นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่มีเนือ้หาครอบคลมุถึงการดําเนินการ
ของบริษัทในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย 
มาตรการ และขัน้ตอนปฏิบติัในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

2. บริษัทจดัให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มัน่ใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบนัทึกข้อมูลทางการเงิน การบญัชี กระบวนการบริหารทรัพยากร
บคุคล และกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานของบริษัท 

3. บริษัทจัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ โดยมีขัน้ตอนการดําเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทนั
ตอ่สภาวการณ์ 

4. บริษัทส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบติัท่ีดีระหว่างบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม
เดียวกันกับบริษัท รวมทัง้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบติัและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ซึง่จดัขึน้โดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกํากบัดแูลอืน่ๆ 

5. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพ่ือ

ปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและลกูจ้างของบริษัท 

6. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทมีหน้าท่ีต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทําท่ีเข้าข่ายการทจุริต

คอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่ง ๆ 

7. บริษัทจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอ
คําแนะนํา แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครอง
สิทธิให้แก่บคุคลดงักล่าว 

8. ผู้ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯกําหนดไว้ และอาจ

ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 
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มาตรการปฏิบัตทิ ี่ เกี่ยวข้อง 

 

เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ต่อบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทต้องปฏิบติั
ตามนโยบายดงัตอ่ไปนี ้

นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อ ื่นๆ  

การรับและให้ของขวญั บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อืน่ใด สามารถกระทําได้โดยต้องมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

1. ดําเนินการอย่างถกูต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัของ
บริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแตล่ะท้องถ่ิน 

3. ไม่ใช้เป็นข้ออ้างสําหรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4. ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ของบริษัท 

5. ห้ามรับหรือให้ของขวญั บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อ่ืนๆ หากการกระทําเหล่านัน้จะมีผลกระทบเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท 

นโยบายการบริจาคเพ ื่อการกุศลหรือเงนิสนับสนุน  

การบริจาคเพ่ือการกศุลหรือเงินสนบัสนนุทกุประเภทต้องมีลกัษณะดงันี ้

1. ดําเนินการอย่างถกูต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัของ
บริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. สอดคล้องกับนโยบายด้านสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพฒันาสู่ความยัง่ยืนของ
บริษัท หรือเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม 

3. ไม่ใช้เป็นข้ออ้างสําหรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4. ไม่มีวตัถปุระสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือสร้างแรงจงูใจในการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจ 

5. ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ของบริษัท 

6. ต้องจดัทําบนัทึกขออนุมตัิโดยระบุวตัถุประสงค์และช่ือบุคคล/หน่วยงานผู้ รับบริจาคหรือรับการสนับสนุนอย่าง
ชดัเจน พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําเสนอผู้ มีอํานาจของบริษัทพิจารณาอนมุติัก่อนดําเนินการ 

นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 

1. บริษัทมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทําการอนัเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองหรือกลุม่การเมืองใดๆ 

2. บคุลากรของบริษัทมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 

3. บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทหรือให้บริการในนามของบริษัทเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมือง หรือกระทําการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเก่ียวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรค
การเมืองหรือกลุม่การเมืองใดๆ 

ทัง้นี ้เพ่ือให้มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นําไปสู่การปฏิบติัอย่างทัว่ถึงทัง้องค์กร บริษัทต้องจดัให้มีกระบวนการ
สนบัสนุนเพ่ือป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเพียงพอ ได้แก่ กระบวนการในการตรวจสอบงานขายและการตลาด การ
จดัซือ้จดัจ้าง การบริหารทรัพยากรบคุคล การเงินและการบญัชี เป็นต้น โดยกําหนดให้ระเบียบปฏิบติัภายในองค์กรต้องมี
การควบคมุภายในท่ีครอบคลมุการปอ้งกนัการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กระบวนการบันทกึและเก็บรักษาข้อมูล 

1. กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและบัญชีของบริษัทต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
เช่ือถือได้ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. สําหรับแนวทางการดําเนินการเก่ียวกบัการบนัทึกและเก็บรักษาข้อมลูให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการ ประกาศ ระเบียบ และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

การสื่อสารและการฝึกอบรม 

การสื่อสาร  

1. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ 
ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคุม ตวัแทนทาง
ธุรกิจ และคูค้่า 

2. จดัให้มีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ส่ือสาร
นโยบายเก่ียวกบัการไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีปฏิเสธการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการกระทํานัน้จะทําให้บริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

3. จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชนเก่ียวกบันโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท 

4. ทัง้นี ้เม่ือมีการจดัทําหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมลูทุกครัง้
ตามช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ ส่ือส่ิงพิมพ์ แผ่นปา้ยประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

การฝึกอบรม 

1. จดัให้มีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมเก่ียวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้แก่กรรมการ 
พนกังาน และผู้บริหาร 

2. สนบัสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตาม
นโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

การแจ้งเบาะแสและการขอรับคาํแนะนํา 

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือผู้ มีส่วนได้เสียใดๆ มีข้อสงสยัเก่ียวกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือเม่ือ
พบเห็นการกระทําท่ีสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน สามารถซกัถามหรือขอรับคําแนะนําเบือ้งต้น รวมทัง้แจ้งเบาะแส ได้ท่ีช่องทางการสื่อสารดงัตอ่ไปนี ้

สํานกังานเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
โทรศพัท์ : (02) 318-4488 ตอ่ 206 
อีเมล : whistleblower@afteryou.co.th 
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) 
1319/9 ถนนพฒันาการ 25 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 

ทัง้นี ้เง่ือนไขและการพิจารณาเบาะแสรวมถึงการคุ้มครองสิทธิพนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลอ่ืนท่ีรับจ้างทํางานให้แก่บริษัท 
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

สําหรับผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ สามารถแจ้งเบาะแสมายงัช่องทางการสื่อสารข้างต้นเชน่กนั 
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การดแูลให้มีการปฏิบัตติาม 

เพ่ือให้มัน่ใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่จะได้รับการนําไปปฏิบตัิอย่างทัว่ถึงทัง้องค์กร และมีการ
กํากบัดแูลท่ีชดัเจน บริษัทจงึกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบคุคลหรือหน่วยงานดงัต่อไปนี ้

คณะกรรมการบริษัท: 
1. จัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยง โดย

ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. กําหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเพียงพอ สนบัสนนุและกํากบัดแูลให้บริษัทดําเนินการ
ในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัมาตรการดงักล่าว 

3. พิจารณารายงานเก่ียวกบัการดําเนินงานตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4. พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือกํากบัดแูลให้มีการดําเนินการท่ีทนัตอ่สถานการณ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ: 
1. สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. พิจารณารายงานเก่ียวกบัการดําเนินงานตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

3. พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือกํากบัดแูลให้มีการดําเนินการท่ีทนัตอ่สถานการณ์ 

ฝ่ายบริหาร : 
1. จดัให้มีกลไกและระบบควบคมุภายในท่ีสนบัสนนุการดําเนินการตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

2. นําเสนอประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน่ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท 

3. จดัให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ําเสมอ 

4. สนับสนุนให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล: 
1. จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่ 

2. สื่อสารนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่แก่ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องอย่างทัว่ถึง 

สาํนักเลขานุการบริษัท: 
1. ประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแล แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่น เพ่ือนําข้อมลูมาพฒันางานด้านการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

2. ประสานงานและสื่อสารขอบเขตมาตรการท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด เพ่ือให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องนําไป
ดําเนินการ 

3. ให้คําแนะนําเก่ียวกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในเบือ้งต้น รวมทัง้ประสานงานหรือหารือกับฝ่ายงาน
อ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวข้องในการให้คําแนะนําท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน 
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บทลงโทษ 

 

1. นโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินยัในการปฏิบติังาน กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานท่ีไม่ปฏิบตัิตามย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัท กฎบตัร และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อาจรวมถึงการเลิกจ้าง 

2. บริษัทจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ท่ีปฏิเสธการทุจริต
คอร์รัปชัน่ แม้วา่การกระทํานัน้จะทําให้บริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 


