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 นโยบายต่อต้านการทุจริต  
(Anti-corruption Policy)  

จัดท ำเอกสำร ครัง้ที่ 1 

มีผลบังคับใช้ ตัง้แต่ วันท่ี 16 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป 
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สาสน์จากประธาน  

 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ำกัด (มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสตัย์
สจุริต โปร่งใส และมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลกักำรด ำเนินงำนกิจกำรที่เป็น
ธรรม บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใสและมีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี มีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างวฒันธรรมองค์กร ก าหนดแนวทางและนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Program) รวมทัง้จดัให้มีแนวปฏิบตัิที่ดีที่เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพการณ์และกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง โดยหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนใน  การสอดส่อง ดแูล 
ติดตาม เพ่ือให้บริษัทฯปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน่ตามเจตนารมณ์ท่ีได้ให้ไว้ และเพ่ือมัน่ใจได้ว่าการด าเนินธุรกิจ
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจรรยาบรรณ ท่ีจะปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม รวมทัง้ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

 

 

คณุวีระชยั สุธีรชยั 

ประธานกรรมการบริษทั 

                                       

คณุชูศกัดิ์ ยงวงศไ์พบูลย ์

กรรมการผูจ้ดัการ 
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นิยาม 

 

การทุจริต หรือ คอร์รัปชัน หมำยถึง กำรปฏิบตัิ หรือละเว้นกำรปฏิบตัิในต ำแหน่งหน้ำที่ หรือ กำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่ง
หน้ำที่โดยมิชอบในทกุรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้หรือรับสินบน กำรน ำเสนอ หรือกำรให้ค ำมัน่ว่ำจะให้ กำรขอ หรือกำร
เรียกร้อง ทัง้ที่เป็น ทรัพย์สนิ เงิน สิง่ของ สทิธิหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นกำรขดัต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ นโยบำย ตอ่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบคุคล อ่ืนใดที่ด ำเนินธุรกิจกบับริษัทฯ หรือบริษัทในกลุม่ ไม่ว่ำในประเทศ หรือ
ตำ่งประเทศ เพื่อให้ได้มำซึง่ประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้ตอ่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้ำทีแ่ละรับผิดชอบ ดงันี ้

 อนมุตัินโยบำย และสนบัสนนุกำรตอ่ต้ำนทจุริต หรือคอร์รัปชัน่ เพือ่ท ำควำมเข้ำใจและตระหนกัถงึควำมส ำคญั
ของปัญหำทีเ่กิดขึน้จำกกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  

 ให้ค ำปรึกษำ ข้อแนะน ำ พิจำรณำบทลงโทษของกรรมกำรผู้จดักำร รวมทัง้วิธีกำรแก้ไขป้องกนัปัญหำ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดงันี ้ 

 พิจำรณำนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอรัปชัน่ ที่ได้รับจำกกรรมกำรผู้จดักำร วำ่มีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจ 
สภำพแวดล้อมของบริษัทฯ วฒันธรรมองค์กร และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่ออนมุตั ิ 

 ทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ที่ได้รับจำกกรรมกำรผู้จดักำร และ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่ออนมุตั ิ 

 สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรประเมินควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรทจุริต
คอร์รัปชัน่ ตำมที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้เสนอ  

 รับเร่ืองแจ้งเบำะแสกำรกระท ำทจุริตคอร์รัปชัน่ และตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับแจ้ง และเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ร่วมกนัพิจำรณำลงโทษหรือแก้ไขปัญหำดงักลำ่ว  

 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้ำทีแ่ละรับผิดชอบ ดงันี ้ 

 ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีก ำหนดไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำร
ควบคมุภำยใน และกำรประเมินควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ที่เกิดจำกกำรตรวจสอบระบบกำร
ควบคมุภำยใน ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบ 
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 ปฏิบตัิงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำย ในเร่ืองกำรตรวจสอบกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ที่เก่ียวข้องกบั
องค์กร นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีได้ก ำหนดไว้  

 
กรรมการผู้จัดการ มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดงันี ้ 

 ก ำหนดนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 สือ่สำรกบับคุลำกรในองค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องรับทรำบเก่ียวกบันโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  

 ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ให้เหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของธรุกิจ หรือ
ข้อก ำหนดของกฎหมำย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 คอยช่วยเหลือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรหำสืบข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับแจ้งหรืองำนที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรสอบสวนเร่ืองกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  

แนวปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี ้

 ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน จรรยำบรรณธุรกิจ รวมทัง้กฎ 
ระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยต้องไมเ่ข้ำไปเก่ียวข้องกบักำรทจุริต คอร์รัปชนั ในทกุรูปแบบ 

 ไมก่ระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรแสดงถึงเจตนำวำ่เป็นกำรทจุริต คอร์รัปชนั กำรให้หรือรับสนิบน แก่ผู้ที่มีสว่นได้เสยีที่
เก่ียวข้องกบับริษัท และ บริษัทยอ่ย ซึง่ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

 ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยกำรทจุริตและคอร์รัปชนัที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ และบริษัท
ย่อย โดยต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตำ่งๆ 

 ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน จะต้องพึ่งระมัดระวงัในเร่ืองต่ำงๆ
ดงัตอ่ไปนี ้

o กำรให้ หรือรับของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตำมแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบำยกำร
ป้องกนัและตอ่ต้ำนกำรทจุริต  

o กำรให้เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล จะต้องกระท ำในนำมบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม แก่องค์กรใดๆ ที่มี
วตัถปุระสงค์เพื่อประโยชน์ตอ่สงัคม  

o กำรให้เงินสนบัสนนุ ไม่ว่ำจะเป็นเงิน วตัถหุรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงกำรใด ต้องมีกำรระบช่ืุอ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย โดยกำรให้กำรสนบัสนนุนัน้ต้องมีวตัถปุระสงค์ เพื่อสง่เสริมธรุกิจ ภำพลกัษณ์ที่
ดีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
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o ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและกำรจดัซือ้ จดัจ้ำงกบัภำครัฐ หรือเอกชน รวมถึง กำรติดต่องำนกบัภำครัฐ
หรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้ำที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่
รับผิดชอบ 

o บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยบุคลำกรทุกคนมีสิทธิและเสรีภำพ
ทำงกำรเมืองตำมกฎหมำย  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 บริษัทและบริษัทย่อย จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับเห็นควำมส ำคัญและมีจิตส ำนึกในกำร
ตอ่ต้ำนทจุริต คอร์รัปชนั รวมทัง้จดัให้มีกำรควบคมุภำยในเพื่อป้องกนักำรทจุริต คอร์รัปชนั  

 ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ มีหน้ำที่สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนผู้ ใต้บังคับบัญชำ เพื่อน ำไปใ ช้
ปฏิบตัิในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยูใ่นควำมรับผิดชอบ และควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำน หรือบคุคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลกัฐำน
เร่ืองกำรทจุริต คอร์รัปชนั ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพนกังำนที่ปฏิเสธ ต่อกำรกระท ำ โดยใช้
มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

 ผู้ที่กระท ำกำรทุจริต คอร์รัปชัน ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมข้อบงัคบัเก่ียวกับกำรท ำงำนว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บคุคล ส ำหรับพนกังำน ซึง่จะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัที่ก ำหนดไว้ รวมถึงอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย 
หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำยด้วย 

 บริษัทฯ จะสอบทำนแนวปฏิบตัิและมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมำย และสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 

 พบเห็นกำรกระท ำที่ทจุริตทีเ่ก่ียวข้องกบัองค์กร  

 พบเห็นกำรกระท ำที่ผิดขัน้ตอนตำมระเบยีบปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือมีผลตอ่ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ  

 พบเห็นกำรกระท ำที่ท ำให้บริษัทฯ เสยีผลประโยชน์ กระทบตอ่ช่ือเสยีงและภำพลกัษณ์ของบริษัทฯ  

 พบเห็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย ผิดศีลธรรม จรรยำบรรณทำงธุรกิจ   
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำรับเร่ืองแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน
กำรกระท ำที่อำจท ำให้เกิดควำมสงสยัได้วำ่เป็นกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ที่เกิดขึน้กบับริษัทฯ โดยทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม 
โดยผำ่นช่องทำงกำรรับเร่ืองที่ได้ก ำหนดให้  โดยผู้ ร้องเรียนต้องระบรุำยละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน 
พร้อมหลกัฐำน หรือข้อมลูที่เพียงพอต่อกำรตรวจสอบ และแจ้งช่ือ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ ที่สำมำรถติดต่อได้ สง่
มำยงัช่องทำงรับเร่ืองดงันี ้
 
แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ ( E-Mail ) ได้ที่ 
 

 คณะกรรมกำรตอบสอบ  :  IA@asiametal.co.th 

 เลขำนกุำรบริษัท  :  Secretary@asiametal.co.th 
 
แจ้งทางไปรษณีย์ ได้ที่ 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท เอเซยี เมทลั จ ำกดั (มหำชน) 

55,55/1 หมูท่ี่ 2 ซอยวดัหนำมแดง ถนนศรีนครินทร์ ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 
 

ในกรณีผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ขอให้สง่เร่ืองร้องเรียนมำยงัประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง  

บคุคลที่สำมำรถแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ คือ ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของ
บริษัทฯ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี ้ภำครัฐบำล ชุมชน สงัคม ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ทัง้นี ้
ไมว่ำ่จะแจ้งด้วยวิธีใดดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทฯ จะรักษำควำมลบัไว้ 
 
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  
 

เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลที่กระท ำโดยเจตนำสจุริต บริษัทฯและบริษัทย่อย จะ
ปกปิดช่ือ ที่อยู่ หรือข้อมลูใดๆ ที่สำมำรถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลู และเก็บรักษำข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้
ข้อมลูไว้เป็นควำมลบั โดยจ ำกดัเฉพำะผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่ำนัน้ ที่สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมลูดงักลำ่วได้  
 

 

mailto:IA@asiametal.co.th
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คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่ในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยำน และบคุคลที่ให้ข้อมลู

ในกำรสบืสวนหำข้อเท็จจริง อนัเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมลู โดยขอให้ผู้ ร้องเรียน
สง่เร่ืองร้องเรียนมำยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง  
 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ในกำรใช้ดลุยพินิจสัง่กำรตำมที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 
หรือผู้ ร้องเรียน พยำน และบคุคลที่ให้ข้อมลูในกำรสบืสวนหำข้อเท็จจริง อนัเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็น
พยำน หรือกำรให้ข้อมลู และสำมำรถมอบหมำยงำนให้กบัผู้บริหำรคนใดคนหนึ่ง ท ำหน้ำที่แทนในกำรใช้ดลุยพินิจสัง่กำร
คุ้มครองควำมปลอดภยัของผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยำน และบคุคลที่ให้ข้อมลู โดยผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย ต้อง
ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ได้รับแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียน ทัง้โดยทำงตรง หรือทำงอ้อม  
 

ทัง้นี ้ ผู้ ได้รับข้อมลูจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมลู ข้อร้องเรียนและ
เอกสำรหลกัฐำนของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นควำมลบั ห้ำมเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื่นท่ีไมม่ีหน้ำที่เก่ียวข้อง เว้นแต่
เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  
 

 เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะเป็นผู้กลัน่กรอง สบืสวนข้อเท็จจริง  

 ระหว่ำงกำรสืบสวนข้อเท็จจริง  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  หรืออำจจะมอบหมำยให้ตัวแทน 
(คณะกรรมกำรบริหำร) แจ้งผลควำมคืบหน้ำเป็นระยะให้ผู้ ที่เก่ียวข้องรับทรำบ โดยก ำหนดระยะเวลำในกำร
สอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจำรณำเสร็จสิน้ภำยใน 30 วนั และสำมำรถขยำยเวลำกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและ
พิจำรณำจนเสร็จสิน้ได้อีกไมเ่กิน 30 วนั  

 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริง พบว่ำข้อมลูหรือหลกัฐำนที่มี มีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่ำผู้ที่ถกูกลำ่วหำได้กระท ำกำร
ทจุริตและคอร์รัปชัน่จริง บริษัทฯ จะให้สทิธ์ิผู้ถกูกลำ่วหำได้รับทรำบข้อกลำ่วหำ และให้สิทธ์ิผู้ถกูกลำ่วหำพิสจูน์
ตนเอง โดยกำรหำข้อมลูหรือหลกัฐำนเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำอนัทุจริต
และคอร์รัปชัน่ ตำมที่ได้ถกูกลำ่วหำ  

 หำกผู้ถกูกลำ่วหำได้กระท ำกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่จริง ผู้ถกูกลำ่วหำจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำม
ระเบียบที่บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ และหำกกำรกระท ำทจุริตและคอร์รัปชัน่นัน้ผิดกฎหมำย ผู้กระท ำผิดอำจจะต้อง
ได้รับโทษทำงกฎหมำย ทัง้นี ้ โทษทำงวินยัตำมระเบียบของบริษัทฯ ค ำตดัสินของประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ถือเป็นอนัสิน้สดุ  

 กำรแจ้งเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบำะแส ให้ถ้อยค ำ หรือให้ข้อมลูใดๆ ถ้ำพิสจูน์ได้ว่ำกระท ำโดยไม่สจุริต หรือท ำผิด
ช่องทำง  
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o หำกเป็นพนกังำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย : บคุคลนัน้จะได้รับโทษทำงวินยัที่ทำง
บริษัทได้ก ำหนดไว้  

o หำกเป็นบคุคลภำยนอก : บริษัทฯและบริษัทย่อยจะพิจำรณำด ำเนินคดีกบับคุคลนัน้ๆในกรณีที่สร้ำง
ควำมเสยีหำยให้กบับริษัทฯและบริษัทยอ่ย  

 

ในกรณีที่มีกำรร้องเรียน กรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ในกำรรับเร่ือง หำข้อมลู และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับแจ้ง เพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ร่วมกนัพิจำรณำและก ำหนดโทษตำมที่เห็นสมควร 
 
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
 

 บริษัทฯ จะมีกำรทบทวนนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงกฎหมำยและสภำพ
กำรด ำเนินธุรกิจ  

 บริษัทฯ ติดประกำศนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อให้พนกังำนในองค์กรรับทรำบโดยทัว่ถงึ 

 บริษัทฯ เผยแพร่นโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรของบริษัทฯ ที่เหมำะสม 

 บริษัทฯ จะจดัให้มกีำรอบรมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตกบัพนกังำนใหมรั่บทรำบและปฏิบตัิตำมนโยบำยของ
บริษัท 

 
 
 

 

 

 

 

 


