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บริษัท ซีออยล์ จํากดั (มหาชน)  “ บริษัท “ มุง่มัน่ในการดําเนินธุรกิจอยา่งมคีณุธรรม ภายใต้กรอบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยยดึ

หลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อมและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ดําเนินธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใส   เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบตัภิาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต” เพ่ือ

แสดงเจตนารมย์และความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และแนวทาง

การปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้

1. คาํนิยาม 

การทุจริตคอร์รัปชั่น  หรือ คอร์รัปชั่น ( Corruption ) หมายถึง การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิในตําแหนง่หน้าท่ี หรือใช้อํานาจ

หน้าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชน์อนัมิควรในรูปแบบตา่งๆ  ไมว่า่จะเป็นการให้หรือรับสนิบน การนําเสนอ การให้คาํมัน่วา่จะให้  การขอ

หรือเรียกร้อง ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึง่ไมเ่หมาะสม กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานเอกชน หรือบคุคลอ่ืนใดท่ี

ดําเนินธุรกิจกบับริษัทฯ เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วกระทําหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี อนัเป็นการให้ได้มาซึง่ธุรกิจ หรือเพ่ือเอือ้ประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่

เหมาะสมทางธุรกิจ  เว้นแตก่รณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินหรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้  

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูล ให้มีระบบการสนบัสนนุการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมี

ประสทิธิภาพ เพ่ือให้พนกังานทกุคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และปลกูฝังจน

เป็นวฒันธรรมองค์กร 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานการรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบ 

ภายใน และระบบการบริหารความเสีย่งท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  ตลอดจนรับเร่ืองการแจ้งเบาะแสการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

อนัเกิดจากคนในองค์กรมีสว่นเก่ียวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณา

ลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

2.3 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ มีหน้าท่ีกํากบัดแูล ให้คาํปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูล      

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนโยบายและมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  

2.4  คณะทํางานบริหารความเสีย่ง มีหน้าท่ีในการจดัทําการประเมินความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนจดัทํา

มาตรการและแนวทางปอ้งกนัความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ 

 

 

 

 

บริษัท ซีออยล์ จาํกดั  (มหาชน) 

            นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(Anti-Corruption Policy) 

 

หมายเลขเอกสาร :  PY-SEA-018 

แก้ไขครัง้ที่ : B 

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 พฤศจิกายน 2559   

ผู้อนุมัติ :  คณะกรรมการบริษัท (ครัง้ท่ี 8/2559) 
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2.5 คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีในการนํานโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ โดยกําหนดให้มี

ระบบสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และสือ่สารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของ

ระบบและมาตรการตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมาย 

3. นโยบายและแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 บริษัทฯ ไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่ใดๆ ทัง้สิน้ โดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

             คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ซีออยล์ จํากดั(มหาชน) และบริษัทยอ่ย ต้องปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านทจุริต

คอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม  โดย 

 3.1 ไมทํ่าพฤตกิรรมใด ท่ีเป็นการแสดงถงึเจตนาวา่เป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้ หรือรับสนิบน แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชน 

หรือผู้มีสว่นได้เสยีท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพ่ือให้ได้มาหรือคงไว้ซึง่ธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนั หรือเพ่ือประโยชน์ของ

ตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

3.2     ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมือ่พบเห็นการกระทําท่ีเข้าขา่ยการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้

ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ  

3.3   บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบคุคลท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ หรือแจ้งเบาะแสเร่ืองการคอร์รัปชัน่ให้กบับริษัทฯ ตามท่ี

กําหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

3.4      ผู้ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณา บทลงโทษ ตามระเบียบวา่ด้วยวนิยั

พนกังานของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

3.5   บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้  และทําความเข้าใจกบับคุคลท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  

หรืออาจเกิดผลกระทบตอ่บริษัทฯ ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้ 

3.6      บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ อยา่งสมํา่เสมอ เพ่ือ

ปอ้งกนัมใิห้มีการคอร์รัปชัน่  

3.7     บริษัทฯ จดัให้มกีระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ท่ีสะท้อนถึงความมุง่มัน่ของบริษัทฯ ตอ่มาตรการตอ่ต้านการ  ทจุริต 

คอร์รัปชัน่ตัง้แตก่ารคดัเลอืก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลือ่นตาํแหนง่ 

3.8     เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมคีวามเสีย่งสงูกบัการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและ   พนกังาน

ทกุระดบัของบริษัท ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

        3.8.1   การให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง  

                    การให้ความชว่ยเหลอืทางการเมือง (   Political  Contributions ) หมายถึง การให้การสนบัสนนุทางการเงิน สิง่ของ 

และ/ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท เพ่ือให้ได้มาซึง่ความ

ได้เปรียบทางธุรกิจทางการค้า ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้
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1) บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไมใ่ห้การสนบัสนนุหรือกระทําการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรค  

การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 

2)   บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุทางการเงินหรือสิง่ของให้แก่พรรคการเมือง นกัการเมืองหรือผู้สมคัรรับเลอืกตัง้ทางการเมือง

ใดๆ  โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบับริษัท 

3)   พนกังานมีสทิธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญู แตจ่ะต้องไมแ่อบ

อ้างความเป็นพนกังาน หรือนําทรัพย์สนิ อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการ

ใดๆในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพงึระมดัระวงัไมใ่ห้การดาํเนินการใดๆ ทําให้เกิดความเข้าใจวา่บริษัทได้

ให้การสนบัสนนุหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 

3.8.2    การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation)และเงนิสนับสนุน ( Sponsorships ) บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1)    การบริจาคเพ่ือการกศุลทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การให้ความรู้

หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทฯ สามารถกระทําได้โดยอาจเป็นสว่นหนึง่ในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนการ

ประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดใีห้แก่บริษัท โดยมิได้มุง่หวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2)   การให้เงินสนบัสนนุไมว่า่จะเป็นเงิน หรือ ทรัพย์สนิ แก่กิจกรรมหรือโครงการใด   จะต้องดําเนินการด้วยความ

โปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย ต้องระบช่ืุอผู้ให้ในนามบริษัทฯ เทา่นัน้ โดยผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิตามระเบียบ

ของบริษัทฯท่ีกําหนดไว้   และมัน่ใจวา่การให้เงินสนบัสนนุดงักลา่วจะไมถ่กูนําไปใช้เป็นวิธีการหลกีเลีย่งในการให้

สนิบน ทัง้นีก้ารให้เงินสนบัสนนุนัน้ต้องมวีตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์  สง่เสริมธุรกิจ และภาพลกัษณ์

ท่ีดีของบริษัทฯ โดยอาจกระทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนนุกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ

สิง่แวดล้อม กิจกรรมเพ่ือการศกึษาและกีฬา เป็นต้น  

3.8.3   ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลีย้งรับรอง (Gift, Entertainment)   

                   บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสิง่สาํคญัท่ีจะนํามาซึง่ความสาํเร็จอยา่ง

ตอ่เน่ืองของบริษัท  บริษัทจึงได้กําหนดแนวปฏิบตัดิงันี ้     

1)     กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน สามารถให้ของขวญัและเลีย้งรับรองพนัธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเง่ือนไขทกุข้อ     

     ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ไมเ่ป็นการกระทําเพ่ือครอบงํา ชกันําหรือ ตอบแทนบคุคลใดๆเพ่ือได้มาซึง่ความได้เปรียบ ผา่นการกระทํา

ท่ีไมเ่หมาะสม หรือแอบแฝงเพ่ือให้ได้มาซึง่การช่วยเหลอืหรือผลประโยชน์ 

(2) เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ 

(3) เป็นการให้ในนามบริษัท ไมใ่ชใ่นนามของพนกังาน และกระทําอยา่งเปิดเผย ไมป่กปิด 

(4) ประเภท และ มลูคา่มีความเหมาะสม  ถกูต้องตามกาลเทศะ เช่น กรณีท่ีอยูร่ะหวา่งการประกวดราคา งด

การให้ของขวญั หรือเลีย้งรับรองกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ พนกังานของบริษัทหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(5) เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่นการให้ของขวญัเลก็ๆ น้อยๆ ในชว่งเทศกาลสาํคญัซึง่เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ 
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2)    กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังานบริษัท  สามารถรับของขวญั หรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรือ

ธรรมเนียมปฏิบตัิปกต ิโดยจะต้องมีมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท(สามพนับาท) ทัง้นีข้องขวญัท่ีรับได้จะต้องไมเ่ป็นเงิน

สด หรือเทียบเทา่เงินสด เช่น บตัรกํานลั บตัรของขวญั เป็นต้น  

        หากอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไมอ่าจปฏิเสธการรับของขวญัหรือผลประโยชน์ดงักลา่วได้ในขณะนัน้ ผู้ รับต้องแจ้ง

ผู้บงัคบับญัชาทนัที และจดัทํารายงานการรับของขวญั และสง่ของขวญัดงักลา่วให้สาํนกักํากบัดแูลและเลขานกุารบริษัท เพ่ือนําไป

เป็นของรางวลัให้กบัพนกังานในเทศกาลสาํคญั หรือ ขออนมุตัินําไปบริจาคเพ่ือสาธารณกศุลตอ่ไปตามความเหมาะสม 

4. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

           บริษัทฯ จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เก่ียวกบั การกระทําผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

หรือ พฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถงึการทจุริตคอร์รัปชัน่ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในองค์กร  โดยจดัช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย

ช่องทาง เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียน มายงับริษัทฯ ได้สะดวกและเหมาะสม 

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท์ท่ี

สามารถติดตอ่ได้ สง่มายงัช่องทางการรับเร่ือง ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 

4.1   ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ดงันี ้

• ทางไปรษณีย์ 

นําสง่ท่ี ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซีออยล์ จํากดั (มหาชน) 

88 ซอยบางนาตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

• ทางอีเมล์  

               ประธานกรรมการตรวจสอบ           :    ruth@banomyong.com   

                              ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ :    pongandeat@hotmail.com   

    กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ         :  drwit777@gmail.com  

     สาํนกักํากบัดแูลและเลขานกุารบริษัท  :  compliance@seaoilthailand.com 

• ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท  www.seaoilthailand.com  

• กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน  ภายในบริษัท 

 

4.2   มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

             เพ่ือเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูท่ีกระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ ท่ีอยูห่รือข้อมลูใดๆ ท่ี

สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจะจํากดัเฉพาะผู้ ท่ีมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทา่นัน้ ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ 

mailto:ruth@banomyong.com
mailto:pongandeat@hotmail.com
mailto:drwit777@gmail.com
mailto:compliance@seaoilthailand.com
http://www.seaoilthailand.com/
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    ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ของผู้บริหาร ผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าท่ีใน

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลท่ีให้ข้อมลูในการสบืสวนข้อเท็จจริง ไมใ่ห้ได้รับความเดือดร้อน อนัตรายใด 

หรือ ความไมช่อบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมลู 

                  ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียนและเอกสาร

หลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผย

หน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

                                                            

5. ขัน้ตอนการดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

5.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส  คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแตง่ตัง้คณะกรรมการสบืสวน

ข้อเท็จจริง เป็นผู้กลัน่กรองสบืสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ทราบ 

5.2 หากการสบืสวนข้อเท็จจริงแล้วพบวา่ ข้อมลูหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตผุลอนัควรเช่ือได้วา่ผู้ ท่ีถกูกลา่วหาได้กระทําการทจุริต

คอร์รัปชัน่จริง บริษัทฯ จะให้สทิธิผู้ถกูกลา่วหาได้รับทราบข้อกลา่วหา และพิสจูน์ตนเอง โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐาน

เพ่ิมเติม ท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอนัทจุริตนัน้ตามท่ีถกูกลา่วหา 

5.3 หากผู้ถกูกลา่วหา ได้กระทําการทจุริตนัน้จริง ผู้กระทําการทจุริตนัน้   ไมว่า่จะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ถือวา่เป็น

การกระทําผิดนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตาม

ระเบียบท่ีบริษัทกําหนดไว้ และหากการกระทําทจุริตนัน้เป็นการกระทําท่ีผิดตอ่กฎหมาย ผู้กระทําผิดนัน้อาจจะต้องได้รับโทษ

ทางกฎหมาย ทัง้นี ้โทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ คาํตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอนัสิน้สดุ 

           บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายลดตําแหนง่ ลงโทษ หรือผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้วา่การกระทํานัน้

จะทําให้บริษัทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

6. การอบรมและการสื่อสาร 

6.1 บริษัทฯ จดัให้มกีารสือ่สารและเผยแพร่นโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ รวมถงึช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้

บคุคลภายในบริษัทรับทราบ ผา่นหลากหลายชอ่งทาง เช่น   การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม ่งานอบรมหรือสมัมนา

ประจําปี   การติดประกาศในบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบอินทราเน็ต   อีเมล์  เว็บไซต์ของบริษัท  เป็นต้น เพ่ือให้ทกุคนใน

องค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั  

6.2   บริษัทฯ  สือ่สารและเผยแพร่นโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ รวมถงึช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยงัสาธารณชน 

บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ตลอดจน ตวัแทนทางธุรกิจ คูค้่าทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีสว่นได้เสยีผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น 

เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี เป็นต้น  เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนบัสนนุให้ยดึมัน่

ในมาตรฐานการรับผิดชอบตอ่สงัคม ในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เช่นเดียวกบับริษัทฯ 


