คําสัง
ที คส.คกก. /
เรือ ง มาตรการต่ อ ต้ านการคอร์ ร ั ป ชัน
1. วัต ถุป ระสงค์
มาตรการต่อ ต้ านการคอร์ รัป ชันนี เ ป็ นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนัก งานทุก ระดับ ตระหนัก ถึง
การปฏิ บัติหน้ าที ด้วยจิ ตสํา นึก ในการยึด ถื อความซื อ สัตย์ สุจริ ต ในการปฏิ บัติ หน้ าที โดยปราศจากการทุจริ ต และ
การคอร์ รัปชัน หรื อการแสวงหาผลประโยชน์ ในหน้ าทีโดยมิชอบ ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีช่วยจรรโลงไว้ ซึงชือเสียงและ
เกื อหนุนต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
2. คํานิย าม
บริษัทฯ หมายถึง
บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ
คอร์ รัปชัน หมายถึง

การกระทําใดๆ เพือ แสวงหาประโยชน์ทมี คิ วรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ ผู้อนื การใช้
อํานาจหน้าทีโ ดยมิชอบ การยักยอก การฉ้ อโกง การเรียกร้ อง หรือรับ การเสนอให้ การให้คํามัน สัญญา การมอบให้
การสนับสนุน ซึง เงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื ใดกับบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐหรื อ หน่วยงานเอกชนทัง
ทางตรงและทางอ้ อม เพือให้ กระทํา หรื อ ละเว้ นการปฏิบัติหน้ าทีหรื อ มีผ ลต่อ การตัด สิน ใจ เพือ ให้ ได้ มาซึง
ผลประโยชน์ทไี ม่เหมาะสมหรื อขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด ี จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของบริษทั ฯ
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึง
การช่วยเหลือในนามบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านการเงิ น หรื อรู ปแบบอืน เพือสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมือง การช่วยเหลือด้ านการเงินสามารถรวมถึงการให้ ก้ เู งิน ส่วนการช่วยเหลือในรู ปแบบอืน (In-kind)
เช่น การให้ สิงของหรื อบริ การ การโฆษณาส่งเสริ มหรื อสนับสนุนพรรคการเมือง การซื อ บัตรเข้ าชมงานที
จัดเพื อระดมทุนหรื อบริ จาคให้ แก่องค์ กรทีมีความสัมพันธ์ ใ กล้ ชิดกับพรรคการเมือง เป็ น ต้ น ทัง นี  เว้ นแต่
เป็ นการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยทีกระทําได้ ตามทีกฎหมายกําหนด
สินบน หมายถึง
ทรัพย์สนิ ทีมีมลู ค่าหรื อผลประโยชน์อืนใดทีใ ห้ แก่บคุ คล/กลุม่ ใดกลุม่ หนึง เพือจูงใจให้ ผ้ นู นกระทํ
ั
าหรื อละเว้ น
การกระทําสิง ใดสิง หนึง ในตําแหน่ง ไม่วา่ การนันชอบหรื

อมิชอบด้ วยหน้ าทีเพือประโยชน์ต่อตนเอง หรื อต่อธุรกิจของ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทฯ ในเครื อ

ของขวัญ ของกํานัล หมายถึง
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สิง ของมีคา่ ทังที
 เป็ นวัตถุ สินค้ า และบริ การ ไม่วา่ จะเป็ นการให้ หรื อรับโดยตรง หรื อให้ มีการซื อขายในราคา
พิเศษ รวมทังการออกค่

าใช้ จา่ ยในการรับบริ การ เช่น การเดินทาง ทีพกั เป็ นต้ น

การบริจาคเพือ การกุศล หมายถึง
กิจกรรมทีเกียวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนทีมีตวั ตน ยกเว้ น การประกาศเกียรติคุณ
ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั ไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชือบริ ษัทฯ ณ สถานทีจดั งาน
หรื อ ในสื อ เพื อ การประชาสัม พั น ธ์ เป็ น ต้ น และเพื อ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการดํา เนิ น งานด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
การบริจาคเพือ สาธารณประโยชน์ หมายถึง
การใช้ จา่ ยเงินเพือโครงการ กิจกรรมเพือให้ เกิดประโยชน์แก่ชมุ ชน สังคม กลุม่ ประชาชน โดยบริ ษัทฯ
อาจไม่ได้ รับผลตอบแทนทีมีตวั ตน
เงินสนับสนุน หมายถึง
เงินสนับสนุนทีจา่ ยโดยมีวตั ถุประสงค์เพือธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชือเสียงของบริ ษัทฯ
พนักงาน หมายถึง
พนักงานประจํา พนักงานทดลอง พนักงานรายวัน พนักงานตามสัญญาจ้ างพิเศษ ซึง บริ ษัทฯตกลง
ว่าจ้ างโดยได้ รับค่าจ้ าง
ตัวแทนทางธุรกิจ หมายถึง
นิติบุคคลอืน หรื อ บุคคลธรรมดา ทีไม่ใช่พนักงานของบริ ษัทฯในกลุ่ม เอ็ม บี เค ซึง บริ ษัทฯ ในกลุ่ม
เอ็ม บี เค ได้ วา่ จ้ างหรื อตกลงให้ ทําธุรกรรมหรื อติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของบริ ษัทฯ ในกลุม่ เอ็ม บี เค
คู่ค้า หมายถึง
บุคคลทีมีธุรกรรมกับบริ ษัทฯ เพือสนับสนุน หรื อส่งเสริ มให้ เกิดธุรกิจของบริ ษัทฯ
หน่ วยงานภาครั ฐ หมายถึง
- กระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร กรมทีดิน ราชการส่วนท้ องถิน ฯลฯ)
- พรรคการเมือง ผู้ดํา รงตํา แหน่งทางการเมือง หรื อผู้สมัครรั บเลือกตัง ข้ าราชการทางการเมือง (ทัง ฝ่ าย
รัฐบาลและฝ่ ายค้ าน) ผู้บริ หารท้ องถิน
- หน่ ว ยงานที มี อํา นาจกํา กั บ ดู แ ล (เช่ น คณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ฯลฯ)
- รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการทีร ัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ องค์กรอืน ๆ ทีร ัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็ นเจ้ าของหรื อมีอํานาจ
ควบคุม
3. บทบาทหน้ าทีแ ละความรับ ผิด ชอบ
เพือ ให้ มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ของบริษทั ฯ มีแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี ดั เจน จึงให้ กําหนดบทบาทหน้ าทีแ ละ
ความรับผิดชอบของผู้เกีย วข้ องไว้ดงั นี 
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3.1 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้าทีด งั นี 
- กําหนดและอนุมตั นิ โยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
- อนุมตั แิ ละทบทวนแนวทางปฏิบตั สิ ําหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
- กํากับดูแลให้ มรี ะบบทีส นับสนุนการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ทีม ปี ระสิทธิภาพ
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าทีด งั นี 
- สอบทานให้บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการคอร์รปั ชัน อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและ กรรมการผู้อํานวยการ มีหน้าทีด งั นี 
- ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพือ ให้ มนั ใจว่าพนักงานและผู้เกีย วข้ องทุกฝ่ ายมีการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ต่อต้ านการคอร์ รปั ชัน มาตรการต่อต้ านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ กีย วข้ อง พร้ อมทังสื
 อ สารไป
ยังพนักงานและผู้เกีย วข้ องทุกฝ่ าย
- ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพือ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย นแปลงทางธุรกิจ
ข้ อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
3.4 ผู้บริ หารระดับผู้อํานวยการฝ่ ายขึ นไป มีหน้าทีด งั นี 
- ควบคุม และกํา กับ ให้ มีการนํา มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัป ชัน ไปปฏิบัติได้ จริ ง สามารถระบุค วามเสีย ง
ตรวจสอบ และบริหารจัดการให้มมี าตรการทีเ พียงพอในการแก้ ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลา
- สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทังบุ
 คลากรเพือ ให้มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ขององค์กรบรรลุผล
3.5 พนักงาน มีหน้าทีด งั นี 
- ทําความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน รวมถึงมาตรการอืน ๆ (ถ้ ามี) และเข้ าร่ วม
การฝึกอบรมตามทีบ ริษทั ฯ กําหนด
- แจ้ งเบาะแสทันทีเมือ พบเห็น หรื อสงสัยว่าจะมีการคอร์ รัปชัน ให้ ความร่ วมมือในการสอบสวนข้ อเท็จจริ งที
เกีย วข้ องกับข้อสงสัยในการกระทําการคอร์รปั ชัน
- พนักงานต้ องไม่เข้ าไปเกีย วข้ องกับเรืองคอร์ รัปชัน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อม และจะต้ องปฏิบตั ติ ามมาตรการ
หรือขันตอนการปฏิ

บตั งิ านของบริษทั ฯอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานทีเ กีย วข้องกับงานทีม กี ระบวนการหลัก
ซึง มีความเสีย งต่อการคอร์ รัปชัน เช่น งานจัดซื อจัดจ้ าง สินเชือ งานด้ านการขาย การพนักงาน งานสนับสนุน
และงานด้านการลงทุน
3.6 สายตรวจสอบภายใน มีหน้าทีด งั นี 
- ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบัติ
และกฎหมายทีเกียวข้ อง เพือให้ มนั ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในทีหมาะสม และเพียงพอต่อความเสียง
ด้ านคอร์ รัปชัน ทีอาจเกิดขึ น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิหน้ าทีอนื ๆ ทีเกียวเนืองกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3.7 ฝ่ ายกํากับดูแลกิ จการ มีหน้ าทีดงั นี 
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- ให้ คําปรึกษาและข้ อแนะนําเกียวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
- กํากับการปฏิบตั ิงานด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
- ประสานงานกับฝ่ ายงานทีเกียวข้ องในการเผยแพร่ให้ ความรู้ เกียวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
3.8 ฝ่ ายบริ หารกลยุทธ์ และระบบงาน มีหน้ าทีดงั นี 
- พัฒ นาเครื อ งมื อ การประเมิ น ความเสี ย งด้ า นคอร์ รั ป ชัน และจัด ให้ ห น่ วยงานภายในองค์ ก รประเมิ น
ความเสีย งด้ านคอร์ รัปชัน
- ประสานงาน ให้ คําปรึกษา และรวบรวมข้ อมูลการประเมินความเสีย ง มาตรการ วิธีการจัดการ และแนวทาง
ควบคุม ความเสี ย งด้ านคอร์ รั ป ชัน จากหน่ ว ยงานที เ กี ย วข้ อ ง เพื อ นํา เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสีย ง (RMC) พิจารณา
- สอบทานข้ อมู ล ผลการดํา เนิ น งานความเสี ย งด้ านคอร์ รั ป ชั น และจั ด ให้ มี ก ารทบทวนความเสี ย ง
ด้ านคอร์ รัปชัน
3.9 ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้ าทีดงั นี 
- บริ หารทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ของบริ ษัทฯ
- จัดให้ มีกระบวนการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม และบทลงโทษทีเกียวกับการปฏิบัติด้านการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน
- ส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนวทางต่อต้ านการคอร์ รัปชัน รวมทัง หลีกเลียงการกระทํา ทีอาจ
เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน
3.10 ฝ่ ายบัญชี และงบประมาณ และฝ่ ายการเงิ น มีหน้ าทีดงั นี 
- ปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษัทฯ กฎหมาย และหลักการทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน
- รวบรวมเอกสารทีเกียวข้ องกับการรับ-จ่ายเงิน บันทึกบัญชี และเก็บรักษาข้ อมูลและเอกสารทีเกียวข้ องกับ
รายการบัญชีรับจ่ายและภาษี โดยจะต้ องมีเอกสารแนบครบถ้ วนและได้ รับการอนุมตั ิอย่างถูกต้ อง
- ดําเนินขัน ตอนการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีให้ สอดคล้ องกับหลักมาตรฐานการบัญชี ทีได้ รับรอง
ทัว ไป
- ดําเนินการควบคุมการเบิกค่าใช้ จ่ายตามระเบียบและขันตอนการปฏิ

บตั ิงานการเบิกค่าใช้ จ่าย คู่มืออนุมตั ิ
ค่าใช้ จ่ายเพือการดําเนินงาน และสอดคล้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
3.11 ฝ่ ายสือ% สารองค์กร มีหน้ าทีดงั นี 
- สือสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และกิจกรรมทีเกียวข้ องเพือสร้ างจิตสํานึกใน
การปฏิบตั ิงานด้ วยความซือสัตย์ปราศจากการคอร์ รัปชัน
- ให้ มีการสือสารและรายงานต่อสาธารณชนเกียวกับการต่อต้ านการคอรัปชัน ของบริ ษัทฯ
4. กรอบการควบคุม
4.1 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงาน ซึง มีการจัดแบ่งภาระหน้ าทีตามโครงสร้ างการบังคับ
บัญ ชาและมีก ารอนุมัติดํา เนิ นการอย่ างมี ขัน ตอน โดยกระบวนการปฏิ บัติงานจะมีร ะบบควบคุมภายใน
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กระบวนการสอบทานและการควบคุ ม ให้ สอดคล้ องกั บ มาตรการต่ อ ต้ านการคอร์ รั ป ชั น และได้ รั บ
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึง พนักงานทุกคนต้ องดําเนินงานตามระเบียบทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิ
งานและข้ อกําหนดของบริ ษัทฯ
4.2 แนวทางปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดขันตอนและแนวทางป้

องกันความเสียงต่อการคอร์ รัปชัน ตามรู ปแบบการคอร์ รัปชัน หลักๆ ดังนี 
4.2.1 การให้ และการรับสินบน
4.2.1.1 ห้ ามกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ให้ หรื อรับสินบนในรู ปแบบใดๆ ทังสิ
 น
เพือตอบแทนการให้ ผลประโยชน์ ทางธุรกิจ และห้ ามมอบหมายให้ ผ้ ูอืนให้ หรื อรั บสินบนแทน
ตนเอง
4.2.1.2 ห้ ามเป็ นตัวกลางในการเสนอให้ หรื อรั บสินบนใดๆ กับผู้ทีเกี ยวข้ องกับการดํา เนิ นธุรกิจ ของ
บริ ษัทฯ
4.2.2 การให้ หรื อรับของขวัญ ของกํานัล การเลี ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อืน
การให้ ห รื อ รั บ ของขวัญ ของกํา นัล การเลี ย งรั บ รอง หรื อ ผลประโยชน์ อื น กับ ลูก ค้ า คู่ค้ า ตัว แทน
ทางธุรกิจ ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบการปฏิบตั ิงานเกียวกับการให้ หรื อรั บของขวัญ ของกํานัล การเลี ยง
รั บรอง หรื อผลประโยชน์ อืน ทัง นี  ให้ ยึดหลักการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และต้ องใช้ จ่ายอย่างสมเหตุ
สมผล และสามารถตรวจสอบได้
4.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง
บริ ษั ท ฯ ไม่ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ การสนับ สนุ น ทางการเมื อ งแก่ พ รรคการเมื อ ง กลุ่ ม การเมื อ ง หรื อ
นักการเมื อง ไม่ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้ อม รวมถึง ไม่ให้ ใช้ ท รั พย์ สินใดๆ ของบริ ษัท ฯ เพื อ ดํา เนิ นการ
ดังกล่าว
4.2.4 การบริ จาคเพือการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้ เงินสนับสนุน
4.2.4.1 การบริ จ าคเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น เพื อ การกุ ศ ล การสาธารณประโยชน์ การให้ เ งิ น สนับ สนุ น
ต้ อ งเป็ น ไปอย่ างโปร่ ง ใส ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และไม่ขัด ต่อ ศี ล ธรรม รวมทัง ไม่เ ป็ น การ
กระทําการใดๆ ทีจะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนร่ วม
4.2.4.2 การให้ หรื อรับเงิน หรื อทรัพย์สินบริ จาคเพือการกุศลหรื อเงินสนับสนุนนัน ต้ องไม่ได้ ถูกนําไปใช้
เพือเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
4.2.4.3 การเบิ ก ค่า ใช้ จ่ ายเพื อ การกุศ ล และการให้ เ งิ น สนับ สนุ น ให้ ป ฏิ บัติ ต ามระเบี ย บขัน ตอน
การปฏิบตั ิงานการเบิกค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯ และคู่มืออํานาจอนุมตั ิค่าใช้ จ่าย
เพือการดําเนิ นงานทีบริ ษัทฯ กํา หนด ทัง นี  การเบิกจ่ายต้ องระบุวตั ถุประสงค์ ทีชัดเจน และมี
หลักฐานทีตรวจสอบได้
4.2.4.4 ในกรณี ที มี ข้ อ สงสัย ที อ าจส่ ง ผลกระทบทางกฎหมาย ให้ ข อคํา ปรึ ก ษาจากฝ่ ายกฎหมาย
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อในเรื องทีมีความสําคัญอืนๆ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการ
5. แนวทางการแจ้ งเบาะแส / ข้ อ ร้ อ งเรี ย นการคอร์ รั ป ชัน
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5.1 พนักงานต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นหรื อทราบว่ามีการปฏิบัติงานทีขัดแย้ งต่อระเบี ยบคําสัง ของ
บริ ษัทฯ หรื อเห็นการกระทําทีเข้ าข่ายหรื อเพียงแต่สงสัยว่าเป็ นการกระทําทีคอร์ รัปชันทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ
พนักงานต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลทีรับผิดชอบทราบข้ อมูลดังกล่าว
ทังนี
  หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม สามารถขอคําปรึ กษาผู้บังคับบัญชา หรื อสอบถามจากฝ่ ายกํากับ
ดูแลกิจการ
5.2 ผู้ทีพบเห็น หรื อสงสัยว่าจะมีการกระทําทีเข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน หรื อได้ รับผลกระทบอันเนืองจากการต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน สามารถแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนโดยช่องทางใดทางหนึง ของบริ ษัทฯ ดังนี 
5.2.1 ทาง E-mail
คณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail address : ac@mbkgroup.co.th
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้อํานวยการ
E-mail address : asksuvait@mbkgroup.co.th
รองกรรมการผู้อํานวยการสายตรวจสอบภายใน
E-mail address : ia@mbkgroup.co.th
5.2.2 ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น
บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชัน o ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร JIppI
5.2.3 ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้อํานวยการ
บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ตู้ ปณ. qqq ปณศ. รองเมือง กรุ งเทพฯ JIppI
5.3 พนักงานพึงต้ องให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ และให้ ข้อเท็จจริ งต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทําทีเข้ าข่าย
การคอร์ รัปชัน
5.4 บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานทีแจ้ งเบาะแส หรื อปฏิเสธการคอร์ รัปชัน ตามทีได้ กําหนด
ไว้ ในนโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อเรื องร้ องเรี ยน
6. การบัน ทึก ข้ อ มูล ทางธุร กิจ และการเก็บ รั ก ษาเอกสาร
การบันทึกข้ อมูลทางธุรกิจ การเงิ น การบัญชี และการเก็บบันทึกข้ อมูล ต้ องมีการตรวจสอบความถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนและมีการดํา เนิ นการตามขัน ตอนปฏิบัติตามระเบี ยบของบริ ษัทฯ ทีกํา หนดไว้ และยึดตามหลักมาตรฐาน
ทางการบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทัง การจัดทํา รายงานทางการเงิน และกระบวนการอืนๆ ที เกี ยวข้ องให้ สอดคล้ องกับ
มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชันและให้ มีการจัดเก็บรั กษาเอกสารดังกล่าวไว้ ในที ปลอดภัยตามระเบี ยบการจัดเก็บ
เอกสารทีบริ ษัทฯกําหนด
7. บทลงโทษ
บริ ษัทฯมีความมุ่งมัน ในการส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ มีจิตสํานึกการ
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ปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความโปร่ งใส ซือสัตย์สจุ ริ ต และต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้

อม และทําการ
สือ สารเผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ฉบับนี ต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ และต่อ
สาธารณชน รวมทังส่
 งเสริ มพัฒนาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเพือยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ดังนัน การละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามถือเป็ นการกระทําทีผิดวินยั ตามระเบียบของบริ ษัทฯ ซึง ต้ องได้ รับการพิจารณา
โทษทางวินยั การไม่รับรู้ กบั มาตรการนี  ไม่สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่ปฏิบตั ิตามได้ และในกรณีทีการคอร์ รัปชัน ส่ง
ผลให้ มีความผิดตามกฎหมาย บริ ษัทฯ มีสิทธิทีจะดําเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทําผิดนัน
หากไม่แน่ใจควรเสนอข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งของเรื องนันต่
 อผู้บงั คับบัญชาหรื อสอบถามฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
เพือจะได้ ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องต่อไป

ทังนี
 ให้มผี ลบังคับใช้ตงแต่
ั  วนั ที F มีนาคม FGGH เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที F มีนาคม FGGH

(นายบันเทิง ตันติวิท)
ประธานกรรมการ
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