บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น
1. บทนํา
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “เวฟ”) มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส
และเป น ไปตามหลั ก การกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การที่ดี บริษั ท ตอ ต า นการคอรรั ป ชั่น ทุ ก รูป แบบด วยตระหนั กดี ถึ งภั ย ร า ยแรงของการ
คอรรัปชั่นที่ทําลายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นโยบายตอตานการการคอรรัปชั่น (“นโยบาย”) ฉบับนี้ถือเปนสวนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทอยูในระหวางการเขารวมเปนสวนหนึ่งในสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อแสดงใหเห็นวาบริษัทมีนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นอยางสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy)
2.2 เพื่อกําหนดกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหบริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เชน บุคคล
ที่สาม) ที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเวฟ ฝาฝนกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่น รวมถึงกําหนดขั้นตอนการสอบทาน
และการกํากับดูแลเพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
3. คํานิยาม
กลุมบริษัท หมายถึง บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั้งหมด
การคอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอใหการใหคํามั่นสัญญา การให
การรับหรือการเรียกรองผลประโยชนเพื่อเปนสิ่งจูงใจ (เชน เงิน ของกํานัล เงินใหกูยืม รางวัล คาตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือ
ผลประโยชนอื่น) เพื่อใหบุคคลกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่ผิดกฎหมาย หรือ ขัดตอศีลธรรมอันดีตลอดจนการใชอํานาจที่ไดมาโดย
ตําแหนงหนาที่และ/หรือการใชขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัทไปกระทําการใดๆ ที่เปนการเอื้อประโยชน
ใหกับตนเองและ/หรือผูอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งเงิน ทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชนใดโดย
มิชอบแกตนเอง และ/หรือผูอื่นทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขัดหรือแยงกับหลักจริยธรรม ยกเวนแตเปนกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได
4. ขอบเขต
หามกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ทุกคน (รวมเรียกวา “พนักงาน”) ของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นทุก
รูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
บริษัทคาดหวังใหตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของ หรือกระทําในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
5. หนาที่และความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกําหนดใหมีระบบที่สนับสนุนการ
ตอตานการคอรรัปชั่นที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทุกคนของบริษัทไดตระหนักดีและใหความสําคัญของปญหาที่
เกิดจากการคอรรัปชั่น
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบ ดังนี้
5.2.1 สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
5.2.2 กํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติภาระหนาที่ตามกฎหมายและ
จริยธรรมที่กําหนดไว
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5.3 ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารมีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบ การสงเสริม และการสนับสนุน
นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น เพื่อ สื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดของ
กฎหมาย
5.4 ผูตรวจสอบภายในมี หนาที่แ ละรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตาม
นโยบาย แนวทางปฏิบัติอํานาจในการดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานที่เขาไปกํากับติดตาม
เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงจากการคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น
5.5 เจาหนาที่จะตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายนี้ กรณีมีขอสงสัยหรือพบเห็นการฝาฝนนโยบายนี้จะตองรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาหรือผานชองทางการรายงานที่กําหนดไวตามนโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน
(Whistleblower Procedures) ของบริษัท ซึ่งบริษัทไดจัดทําเปนเอกสารแยกตางหาก
6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
6.1 บททั่วไป
6.1.1 พนักงานเวฟทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
6.1.2 ผูบริหาร และเจาหนาที่ของเวฟไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ
บริษัท ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว (E-mail: hotline@wave-groups.com)
6.1.3 เวฟจะใหความเป นธรรมและคุม ครองเจาหนาที่ที่ป ฏิเ สธหรือแจงเรื่องการคอรรัปชั่ นที่เกี่ยวของกับ บริ ษั ท โดยใช
มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการคอรรัปชั่น ตามที่กําหนดไวในนโยบายการแจง
การกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท
6.1.4 ผูที่กระทําการคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่เวฟกําหนดไว นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
6.1.5 เวฟตระหนึกถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรูและทําความเขาใจกับบุคคลที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเวฟ
หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น
ฉบับนี้
6.1.6 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอรรัปชั่นพนักงานของเวฟทุกระดับ
ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องที่กําหนดไวในขอ 6.2 ถึงขอ 6.5 ดังตอไปนี้
6.2 การชวยเหลือทางการเมือง
การชวยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การใหการสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของและ/หรือการเขารวม
กิจกรรม ตลอดจนการสงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจ
การคา ทั้งนี้ไมรวมถึงการที่พนักงานเขารวมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลแตจะตองไมแอบอางความเปนพนักงาน หรือนํา
ทรัพยสิน อุปกรณเครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนในการดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง
เวฟมีนโยบายดําเนินธุรกิจอยางเปนกลาง ไมฝกใฝทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรค
หนึ่ง บริษัทจะไมสนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของใหแกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อ
เปนการชวยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหกับบริษัท
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6.3 การบริจาคเพื่อการกุศล
การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอบริษัท เนื่องจาก
กิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับการใชจายเงินโดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใชเปนขออางหรือเสนทางสําหรับการ
คอรรัปชั่น และเพื่อไมใหการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงคแอบแฝง เวฟจึงกําหนดนโยบายและหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริจาค
เพื่อการกุศลกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไวดังตอไปนี้
6.3.1 การบริจาคนั้นตองพิสูจนไดวามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกลาวจริง และมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนให
วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการประสบผลสํ า เร็ จ และก อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ สั ง คมอย า งแท จ ริ ง หรื อ เพื่ อ เป น ไปตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
6.3.2 การบริจาคนั้นตองพิสูจนไดวาเปนไปเพื่อการกุศลดังกลาว ไมมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคล
ใด หรือหนวยงานใด ยกเวนการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เชน การติดตราสัญญลักษณ (Logo) การ
ประกาศรายชื่อเวฟ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ เปนตน
6.4 เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุน (Sponsorships) เปนวิธีการประชาสัมพันธทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากการบริจาคเพื่อการกุศล
โดยอาจกระทําไดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ ตราสินคา หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยูเนื่องจากเปนการจายเงินสําหรับ
การบริการหรือผลประโยชนที่ยากตอการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน เวฟจึง
กําหนดนโยบายและหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไวดังตอไปนี้
6.4.1 เงินสนับสนุนนั้นตองพิสูจนไดวาผูขอเงินสนับสนุนไดทํากิจกรรมตามโครงการดังกลาวจริง และเปนการดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสําเร็จและกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริง หรือเพื่อเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
6.4.2 เงินสนับสนุนนั้นตองพิสูจนไดวาการใหเงินสนับสนุนหรือประโยชนอื่นใดที่สามารถคํานวนเปนตัวเงินไดเชน การใหที่
พักและอาหาร เปนตน ไมมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคลใด หรือหนวยงานใด ยกเวนการ
ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุนจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 ผูรองขอตองจัดทําใบบันทึกคําขอหรือบันทึกขอความโดยระบุชื่อผูรับบริจาคหรือผูรับการสนับสนุน และวัตถุประสงค
ของการบริจาคหรือการสนับสนุน พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดเสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติของบริษัทพิจารณา
อนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัท
 ผูมีอํานาจอนุมัติ สอบทานใบบันทึกคําขอหรือบันทึกขอความ เพื่อใหมั่นใจวา วัตถุประสงคของการบริจาคเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุน และพิจารณาอนุมัติ หากการขอบริจาคหรือใหเงินสนับสนุน
เปนไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท
 ผูรองขอ นําหลักฐานการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุน เชน หนังสือขอบคุณจากหนวยงานรับบริจาคหรือ
รับการสนับสนุน ใบอนุโมทนา รูปถายการบริจาค นามบัตร เปนตน สงใหฝายบัญชีและการเงิน เพื่อเปนหลักฐานการบริจาคเพื่อ
การกุศลและการใหเงินสนับสนุน หลังจากดําเนินการบริจาคหรือใหเงินสนับสนุนแลว
 ฝายบัญชีและการเงิน สอบทานหลักฐานการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุน และจัดเก็บขอมูลเขาแฟม
เอกสาร หากหลักฐานที่ผูรองขอใหมาไมเพียงพอ ใหแจงผูรองขอเพื่อขอขอมูลหรือคําอธิบายเพิ่มเติม และหากพิสูจนไดวาการ
บริจาคเพื่อการกุศล หรือการใหเงินสนับสนุนไมเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท หรือใชเปนขออาง หรือเสนทางสําหรับการ
ใหสินบนหรือการคอรรปั ชั่น บริษัทจะลงโทษผูกระทําผิดตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว
 สํานักตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตามกระบวนการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุนเปนประจําทุกป
เพื่อใหมั่นใจวา กระบวนการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุมภายในที่
เหมาะสม
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6.5 ของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่น
บริษัทตระหนักดีวาการสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเปนสิ่งที่สําคัญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จอยางตอเนื่องของ
บริษัท พนักงานสามารถให หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือคาบริการตอนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปคาใชจายอื่น (Others)
แก/จากบุคคลใดๆ ได หากเขาเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
6.5.1 ไมเปนการกระทําโดยตั้งใจ เพื่อครอบงํา ชักนํา หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบใดๆ ผานการ
กระทําไมเหมาะสม หรือเปนการแลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือผลประโยชน
6.5.2 เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6.5.3 เปนการใหในนามบริษัท ไมใชในนามของพนักงาน
6.5.4 ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญ หรือบัตรกํานัล)
6.5.5 เหมาะสมกับสถานการณเชน การใหของขวัญเล็กๆ นอยๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต ตรุษจีน หรือปใหมซึ่งถือเปน
ธรรมเนียมปกติ
6.5.6 ประเภทและมูลคามี ความเหมาะสม และมอบใหถูกตองตามกาลเทศะ เชน ในกรณีที่บ ริษั ทอยูระหวางจัดใหมีการ
ประกวดราคา พนักงานจะตองไมรับของขวัญหรือคาบริการตอนรับจากบริษัทที่เขารวมการประกวดราคานั้นๆ
6.5.7 เปนการใหอยางเปดเผยไมปกปด
ตัวอยางของขวัญ และคาบริการตอนรับที่สามารถใหหรือรับได มีดังนี้
 สิ่งของทั่วไปในมูลคาเล็กนอย เชน ปากกา สมุด ปฏิทิน แกว รม เปนตน
 ของขวัญ หรือกระเชาตามชวงเทศกาลตางๆ และในโอกาสพิเศษตางๆ
 คาบริการตอนรับ เปนการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเปนมื้ออาหาร เพื่อพูดคุยธุรกิจ
ทั้งนี้พนักงานจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนการใหหรือรับของขวัญ และคาบริการตอนรับ ดังนี้
1. การรับของขวัญ
 พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลคาไดไมเกิน 3,000 บาท
 ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธและจะตองรับของขวัญซึ่งมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท พนักงานตองแจงใหผูบังคับบัญชา
ทราบโดยใชแบบรายงานการรั บของขวัญ โดยระบุร ายละเอียดและมูลคาของขวัญ วันที่รับ ชื่อของผูให ตลอดจน
วัต ถุป ระสงคข องการให จากนั้ น ให ผูบั งคั บ บั ญ ชานํ าส ง แบบรายงานการรับ ของขวั ญ พรอ มของขวั ญ ดั ง กลา ว แก
เลขานุ ก ารประธานเจ า หน า ที่บ ริห าร เพื่อ นํา ไปเปน ของรางวัล ให แ กพ นัก งาน หรื อ บริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ลตามความ
เหมาะสม
 สํานักตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการรับของขวัญเปนประจําทุกป เพื่อใหมั่นใจวา กระบวนการรับของขวัญมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
2. การใหของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่น
 เมื่อตองการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น ผูรองขอจัดทําแบบรายงานการใหของขวัญ คาบริการ
ตอนรับ และคาใชจายอื่น โดยระบุชื่อหนวยงานที่จะให รายละเอียด ปริมาณ และมูลคาของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือ
คาใชจายอื่น ตลอดจนวัตถุประสงคของการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น พรอมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาทั้งหมด เสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติของบริษทั พิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัท
 ผูมีอํานาจอนุมัติสอบทานแบบรายงานการใหของขวัญฯ และเอกสารประกอบ เพื่อใหมั่นใจวา วัตถุประสงคของการให
ของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณาอนุมัติ
 ผูรองขอนําหลักฐานการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น เชน ใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณจาก
หนวยงานรับของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น หรือรูปถายการให นามบัตร เปนตน สงใหแกฝายบัญชีและ
การเงิน เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกเงิน
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 ฝายบัญชีและการเงินสอบทานหลักฐานการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น รวมทั้งลายมือชื่อผูมีอํานาจ
อนุ มั ติ ก อ นทํ า การจ า ยเงิ น ให แ กผู ร อ งขอ และจัด เก็ บ เอกสารหลัก ฐานต า งๆ เขา แฟ ม เอกสาร ในกรณี ที่ ห ลั ก ฐาน
ไมเพียงพอ ใหแจงผูรองขอเพื่อขอขอมูล หรือคําอธิบายเพิ่มเติม หากพิสูจนไดวาการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือ
คาใชจายอื่นไมเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท หรือใชเปนขออาง หรือเสนทางสําหรับการใหสินบนหรือการ
คอรรัปชั่น บริษัทจะลงโทษผูกระทําผิดตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว
 สํานักตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น เปนประจําทุกป เพื่อให
มั่นใจวา กระบวนการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
7. การประเมินความเสี่ยง
ผูบริหารของบริษัทจะตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการใหสินบนหรือการคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใชอยูใหมีความเหมาะสมที่
จะปองกันความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
8. ทรัพยากรบุคคล
บริษัทจะนํานโยบายนี้มาใชเปนสวนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของกลุมบริษัทซึ่งรวมถึงการสรรหา การฝกอบรม การ
ประเมินผลงาน การใหคาตอบแทนและการเลื่อนตําแหนง
9. การอบรมและสื่อสาร
พนักงาน
พนักงานทุกคนในบริษัทจะไดรับการสื่อสารใหรับทราบนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น รวมถึงการจัดใหมี
การอบรมใหกับผูบริหาร และเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อใหตระหนึกถึงความสําคัญของนโยบายฉบับนี้ นโยบายตอตานการใหสินบน
และการคอรรัปชั่นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมจะแสดงไวในเว็บไซตของบริษัท
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจัดจําหนายสินคา/ผูใหบริการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
บริษัทจะสื่อสารนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นใหแกตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจัดจําหนายสินคา/ผู
ใหบริการ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของทราบ ตั้งแตเริ่มตนความสัมพันธทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัท
สนับสนุนใหตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจัดจําหนายสินคา/ผูใหบริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบ
ตอสังคมเชนเดียวกับบริษัท
10. การกํากับติดตามและสอบทาน
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการของบริษัทจะทบทวนนโยบายฉบับนี้และเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกํากับและติดตามการนํานโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและใหคําแนะนําตางๆ อยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้หากตองมีการปรับปรุงใดๆ ตองดําเนินการโดยเร็วที่สุด
11. กระบวนการลงโทษ
การลงโทษใหเปนไปตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทวาดวยวินัย และโทษทางวินัย และ/หรือขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นฉบับนี้ กรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน เขาใจและปฏิบัติตาม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของบริษัท โดยมี ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
________________________________________________________________________
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
ทบทวนครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
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