
นโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปชนั 
 

1. คาํนํา 

 

บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ยึดมนัในความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม และสิงแวดลอ้ม รวมทงั ใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัมาโดยตลอด ทงันี       

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครงัที 1/2017 เมอืวนัที 21 กมุภาพนัธ ์ 2560 ไดม้มีติอนมุตัิใหม้กีารลงนามใน              

คาํประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติของ

คณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption Council) 

 

2. วัตถุประสงค ์

 

เพอืใหก้ารดาํเนินงานดา้นการตอ่ตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดาํเนินงานดว้ยความ

ซือสตัย ์สจุรติ โปรง่ใสและเป็นธรรม รวมทงัสามารถบรรลเุป้าหมายตามเจตนารมณข์องบรษิัทฯ ตลอดจนเพอืใหเ้ป็น

แนวทางในการปฏิบตัิทชีดัเจนของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทงัหมดของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จงึไดก้าํหนดนโยบาย

ต่อตา้นการคอรร์ปัชนัฉบบันขีึนเพือใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบตัิ หรือดาํเนินงานดา้นการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

 

3. คาํนิยาม 

 

      การทุจริต หมายถึง การกระทาํโดยเจตนาเพอืแสวงหาประโยชนที์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย

สาํหรบัตนเองหรือผูอื้น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การคอรร์ปัชนั     

การยักยอกทรพัยสิ์น และการทุจริตในการรายงานขอ้มูล เช่น การตกแต่ง

บญัชี  

 

    การคอรรั์ปชนั หมายถึง การใชอ้าํนาจหนา้ทีโดยมิชอบกระทาํการใดๆ เพือให้ไดม้าซึงประโยชนอ์นั    

มิควรไดท้งัต่อองคก์ร ตนเอง หรือผูอื้น การคอรร์ปัชนั ยงัครอบคลมุถึง การ

ให ้และ/หรือ รบัสินบน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่า

จะให้ มอบให้ ให้คาํมันว่าจะให้ เรียกรอ้ง หรือรับซึงเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชนอ์นืใด กบัเจา้หนา้ทรีฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือ

บุคคลอืนใดทีดาํเนินธุรกิจกบับริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือให้

บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าทีอันเป็นการใหไ้ดม้าหรือ

รักษาไว้ซึงธุรกิจ หรือเพือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึงผลประโยชน์อืนใดที          

ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีทกีฎหมายระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้
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    การติดสนิบน หมายถึง การให ้การเสนอ การสญัญาว่าจะให ้การรบั การขอ หรือการเรียกรอ้งสิงที

เป็นทรัพย์สิน เงิน สิงของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อืนใด ทีเป็นการขัดต่อ

ศีลธรรม จริยธรรม กฏระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจา้หนา้ทีของรฐั 

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอืนใด ทีดาํเนินธุรกิจกับ  

บริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพือให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือ       

ละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้งึธุรกิจ หรือเพอืให้

ไดม้าหรือรกัษาไวซ้งึผลประโยชนอ์นืใดทีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 

 

การสนับสนุน            

และช่วยเหลอื

ทางการเมอืง 

หมายถึง การสนับสนุนทังทีเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินแก่พรรคการเมือง ตัวแทน    

พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรบัเลือกตังทางการเมือง ทังนี    

การสนับสนุนทีไม่ใช่ตัวเงินใหห้มายรวมถึงการใหย้ืมหรือการบริจาควัสดุ

อปุกรณใ์ดๆ โดยไม่คิดค่าบรกิาร 

 

การบรจิาคและ

การให้การ

สนับสนุน 

หมายถึง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือเงินสมทบ ทีจ่ายให้แก่บุคคล และ/หรือ 

หน่วยงาน ทังของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศลอย่าง

สมเหตุสมผล โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ การส่งเสรมิ

ตราผลิตภัณฑ ์หรือชือเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชนต์่อการสรา้งความ

น่าเชือถือทางการคา้ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสม

สอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Code of 

Conduct) ทีมุ่งเน้นความถูกตอ้ง โปร่งใส และการมีหลักธรรมาภิบาลทีดี 

(Good Corporate Governance) ในการดาํเนินธุรกิจ 

 

   การเลยีงรับรอง หมายถึง การเลียงรับรอง การเลียงอาหาร เครืองดืม และให้รวมถึงการจัดงาน           

จดักิจกรรมสนัทนาการเพือการพกัผ่อน เช่น งานรนืเรงิ งานกีฬา เป็นตน้ 

 

ของขวัญ ของที

ระลึก ทรัพยส์ิน

หรอืผลประโยชน์

อืนใด 

หมายถึง สิงทีมีมลูค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทงัทีเป็นตวัเงิน หรือมิใช่ตวัเงิน ทีมอบใหใ้น

โอกาสสาํคญัต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวฒันธรรมดว้ยอธัยาศยัไมตรี หรือ    

ทีให้เป็นรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือเพือการสงเคราะห์ หรือให้เป็น

สินนําใจ การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การบันเทิง สันทนาการ 

ตลอดจนการออกค่าใชจ้่ายในการเดินทาง หรือค่าบริการตอ้นรบั ท่องเทียว 

ค่าทีพัก ค่าอาหาร หรือสิงอืนใดในลักษณะทาํนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น   

บตัรตวั ฉลากชิงโชครางวลั เป็นตน้ นอกจากนี ยงัรวมถึงการมอบสิงของให้

ตามมารยาททีปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีท้องถิน เช่น 

ของขวญัปีใหม่ ของขวญัวนัเกิด ของขวญัในโอกาสรบัตาํแหน่งใหม่ เป็นตน้ 
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4. ขอบเขตของนโยบาย 

 

นโยบายนีครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจาํสาํนักงานใหญ่ หรือปฏิบัติงานใน

ต่างประเทศ เจา้หนา้ทีในโรงงาน พนกังานฝึกงาน พนกังานสญัญาจา้ง หรือบคุคลอนืๆ ทเีกียวขอ้ง ซงึตอ้งปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัตลอดจนแนวปฏิบตัิเพมิเติม (ถา้มี) อย่างเครง่ครดั 

 

ทงันี พนกังานทปีฏิบตัิงานในบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จะยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายนเีช่นกนั 

 

5. นโยบายตอ่ต้านการคอรรั์ปชนั 

 

หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ ดาํเนินการ หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบทงัทางตรง

หรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถงึทกุธุรกิจ หรือหน่วยงานทเีกียวขอ้ง และใหม้ีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนันอีย่างสมาํเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคบั และกฏหมายทเีกียวขอ้ง 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

 

1. ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิัทฯ หรือบุคคลทีดาํเนินการในนามของบรษิัทฯ ตอ้งไม่เรียกรอ้ง เสนอ จงูใจ ใหส้ญัญา

หรือรบัสินบน หรือการจ่ายเงินอนืๆ ทีไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายเงินเพืออาํนวยความสะดวก 

 

2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ตอ้งไม่ละเลย เพิกเฉย ในกรณีทีพบเห็นการกระทาํทีเข้าข่ายการคอร์รัปชันที

เกียวขอ้งกบับรษิัทฯ โดยตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลทรีบัผิดชอบทราบ และตอ้งใหค้วามรว่มมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และการสอบสวนต่างๆ ทเีกียวขอ้ง 

 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่พนักงานทีแจ้งเรืองคอรร์ัปชันทีเกียวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน พยาน หรือผูท้ีใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรร์ปัชนั ตามทีบริษัทฯ 

กาํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดหรือขอ้รอ้งเรียน (Whistleblowing Policy) 

 

4. ผูท้ีกระทาํการคอรร์ปัชนัจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามทีไดก้าํหนดไว ้นอกจากนีอาจจะไดร้บั

โทษตามกฎหมายดว้ย หากการกระทาํนนัผิดกฎหมาย 

 

5. บริษัทฯ จะทาํการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกับบุคคลอืนทีตอ้งปฏิบตัิหนา้ทีทีเกียวขอ้งกับบริษัทฯ 

โดยเฉพาะอย่างยิงในเรอืงทีตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัน ี

 

6. นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนันี ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ตังแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลือน

ตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการใหผ้ลตอบแทน โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสือสารทาํ
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ความเข้าใจ กับพนักงานเพือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจทีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. การบรจิาคเพอืการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนนุ แก่บคุคล หรือหน่วยงาน ทงัของภาครฐั และเอกชนตอ้งเป็นไป

อย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพือการกุศล โดยไม่ไดเ้ป็นไปเพือคาดหวงัผลประโยชน ์หรือสิงอืนใดเป็นการตอบ

แทน ทีอาจพิจารณาไดว้่าเป็นการทุจริต และคอรร์ปัชนั ทงันี การขออนุมตัิและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการ

บรจิาคเพอืการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนนุ ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ 

 

8. บรษิัทฯ ถือว่าการรบัหรือใหท้รพัยสิ์นหรือสิงของเพือเป็นของขวญั/ของทีระลกึตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่

ละท้องถินเป็นเรืองทียอมรับได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ประสงคใ์ห้บุคลากรของบริษัทฯ รับของขวัญ/ของ         

ทรีะลกึทีมีมลูค่าเกินปกติวิสยัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ ทงันี การใหห้รือรบัของขวญั/ของทีระลกึดงักล่าวจะตอ้งไม่

เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจอย่างหนึงอย่างใดทีไม่เป็นธรรม 

 

9. หา้มใหห้รือรบัของขวญั/ของทรีะลกึ รวมทงัผลประโยชนอ์นืใด เพอืแลกเปลียนขอ้ตกลงในทางธุรกิจ 

 

10. ตอ้งหลีกเลียงการใหห้รือรบัของขวัญ ของทีระลึก หรือผลประโยชนอื์นใด ทีมีลกัษณะเป็นสินบนและก่อใหเ้กิด          

ข้อสงสัยเกียวกับความซือสัตยแ์ละผลประโยชน์ทับซอ้นของบุคลากรของบริษัทฯ และส่งผลต่อชือเสียงของ  

บรษิัทฯ 

 

11. หา้มเสนอ ใหเ้งิน หรือบริการ หรือของขวญั หรือสิงทีมีมลูค่า ทงักับเจา้หนา้ทีภาครฐั หรือเอกชน เพือประโยชน ์

หรือความไดเ้ปรียบในการทาํธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม 

 

12. การขออนุมัติเพือใหห้รือรบัของขวัญ และของทีระลึกจากเจา้หนา้ทีของรฐั และบุคคลภายนอกใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์หรือแนวทางการปฏิบตัิทบีรษิัทฯ กาํหนดไว ้

 

13. พนกังาน หรือบคุลากรของบรษิัทฯ ทกุคน ตอ้งรว่มกนัสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์ร ทยีึดมนัว่าการคอรร์ปัชนั 

เป็นสิงทียอมรับไม่ได้ทังการทาํธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสรา้งความตระหนักในการ

ดาํเนินงานดว้ยความซอืสตัย ์สจุริต โปรง่ใส ปราศจากการทุจรติ และคอรร์ปัชนั 

 

14. บริษัทฯ จะวางตวัเป็นกลางโดยไม่กระทาํการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกบัฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง หรือผูห้นึงผูใ้ดทีมีอาํนาจการเมือง รวมถึงไม่เขา้

ร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนกัการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่

อนญุาตใหฝ่้ายการเมืองเขา้มาใชท้รพัยากรและสถานทีของบรษิัทฯ ในกิจกรรมทางการเมือง 
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15. บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายการปรบัลดตาํแหนง่ หรือลงโทษ หรือประพฤติมิชอบต่อพนกังานทปีฏิเสธการคอรร์ปัชนั 

แมว้า่จะทาํใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

 

การกาํหนดแนวทางการปฏิบตัิเพิมเติม 

 

ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารมีอาํนาจ ในการออกคาํสงั หรือกาํหนดแนวทางการปฏิบัติเพิมเติม เพือใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

 

6. บทบาท หน้าท ีและความรับผิดชอบ 

 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย และกาํกับดูแล ให้มีระบบ หรือ

แนวทางการปฏิบตัิทีสนบัสนุนการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ เพือใหม้นัใจว่าฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหารไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสยีง และกาํกับดแูลกิจการ มีหนา้ทีและความรบัผิดชอบในการสอบทาน

รายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสียง นโยบายและมาตรการการ

ต่อต้านคอร์ปชัน รวมทังสอบทานแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

คอรร์ปัชนั เพอืใหม้นัใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกาํหนดการควบคมุภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 

3. ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และผูบ้ริหาร มีหนา้ทีความรบัผิดชอบในการกาํหนดใหม้ีแนวทางหรือวิธีการปฏิบติัที

ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั จดัใหม้ีการสือสาร และฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กียวกบันโยบาย 

ระเบียบหรือวิธีปฏิบตัิต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ใหแ้ก่พนกังาน บุคคลากร และผูท้เีกียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทงัทบทวนความ

เหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพือให้สอดคลอ้งกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎหมาย 

 

4. พนกังานของบรษิัทฯ มีหนา้ทตีอ้งปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตั ิ เรืองการต่อตา้นคอรร์ปัชนั หรือ

ปฏิบตัิตามคาํสงัทีเกียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสยัหรือพบการฝ่าฝืน จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือรายงานผ่าน

ช่องทางการแจง้เบาะแสทีบรษิัทฯ กาํหนดไว ้

 

7. มาตรการดาํเนนิการ 

 

กระบวนการในการกาํกบัดูแลและประเมินความเสยีงจากการทุจรติและคอรรั์ปชนั 

 

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสียงทีครอบคลุม

ระบบงานสาํคัญต่างๆ เช่น การจัดซือจัดจา้ง ระบบการบันทึกบัญชี และการจ่ายชาํระเงิน เป็นตน้ ทังนี เพือ

ป้องกนัและติดตามความเสียงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนั 
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2. จดัใหม้ีระบบการบริหารความเสียงทีเหมาะสมกับลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประเมินระดบัความ

เสียงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนัทอีาจเกดิขึน และกาํหนดมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั

ทีเหมาะสม วิธีวัดผล ตลอดจนทรพัยากรทีตอ้งใชเ้พือลดความเสียง และกาํหนดมาตรการติดตาม ประเมินผล

การปฏิบตัิตามแผนการบรหิารความเสียงทกีาํหนดขึน  

 

แนวทางในการติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชนั 

 

1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ทีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การกาํกับดูแลกิจการ และใหข้อ้เสนอแนะ

อย่างต่อเนือง โดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปี และรายงานผลการตรวจสอบทีมี

นยัสาํคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ 

 

2. ฝ่ายบรหิารความเสียง รบัผิดชอบการประเมินความเสียงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนัอย่างต่อเนือง เพอืใหม้ีการ

นาํนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรบัปรุงแนวปฏิบตัิ

อย่างสมาํเสมอ โดยนาํเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสียง และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ 

 

3. หากมกีารกระทาํซงึอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ รวมถึง

การฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกิจของบรษิัทฯ หรอืแนวปฏบิติัของนโยบาย

ต่อตา้นการคอรร์ปัชนั คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ จะรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ  

 

8. การสอืสาร 

 

พนักงานทุกระดับไดร้ับทราบนโยบายนีโดยทัวกัน และจัดใหม้ีช่องทางสาํหรบัการแจง้เบาะแส ข้อรอ้งเรียน หรือ

ขอ้เสนอแนะ รวมทังการฝึกอบรมและทาํแบบทดสอบ เพือใหเ้ชือมนัไดว้่าพนักงานมีความเขา้ใจในการปฏิบัติตาม

นโยบายเพียงพอ 

 

9. การฝ่าฝืน 

 

นโยบายและแนวปฏิบตัิของมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั   ถือเป็นส่วนหนึงของวินยัในการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ หากผูใ้ดละเลย  ละเวน้  และเจตนาทีจะไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบติัของ

บรษิัทฯ จะถือว่าผิดวินยั และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบรษิัทฯ และหากความผิดนนั เป็นการกระทาํทีผิดกฎหมาย  

บรษิัทฯ จะพิจารณาดาํเนินการตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 

------------------------------------------------------------------------- 

  


