บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

. ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1 นโยบายและแนวทางเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ มีนโยบายการดําเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และคํานึงถึงผูม้ สี ่วนเกียวข้อง (Stakeholders)
ของบริษทั ฯ เช่น พนักงาน คู่ค้า ผูถ้ อื หุน้ สังคม และภาครัฐ อย่างรอบด้าน เพือสร้างความยังยืนในการดําเนินธุรกิจ และ
สามารถเติบโตได้อย่างเป็ นทียอมรับในสังคม กล่าวคือ เป็ นองค์กรทีสร้างผลกําไรให้กบั ผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยทีคํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการดําเนินธุรกิจทีมีต่อผูท้ มีี สว่ นเกียวข้องกับบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึงสามารถแบ่งออกเป็ นแนวทาง E ข้อ
หลัก ได้แก่
!. การกํากับดูแลกิ จการ
บริษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็ นธรรม โดยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับที
เกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ อย่างเคร่งครัด และโปร่งใส โดยให้ความสําคัญกับผลประโยชน์และผลกระทบจากการ
ดําเนินงานขององค์กรต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ทังI นีIบริษัทฯ ได้ใ ห้ความสําคัญกับการนํ าหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็ นแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
บริษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ทิ สอดคล้
ี
องกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี JEEE ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
%. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับพนักงานในฐานะทีเป็ นทรัพยากรทีสําคัญอย่างยิงของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายใน
การปฏิบ ัติ ต่ อ พนั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรม ด้ว ยความเท่ า เทีย บกัน ทังI ในแง่ ข องผลตอบแทน โอกาสในการก้ า วหน้ า
สภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมไปถึงการให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพือให้พนักงานของบริษทั ฯ มีการเติบโต
และสามารถแข่งขันได้ในสภาวะตลาดทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอด อีกทังI บริษทั ฯ มีการกําหนดกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้องกับ
การดูแลพนักงานทีสอดคล้องกับกฏระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น กฏหมายแรงงาน เพือให้มนใจได้
ั
ว่าพนักงานของบริษทั
ฯ จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
+. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการให้บริการกับลูกค้าเป็ นอย่างมาก โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาการให้บริการ โดยมีการ
รับฟงั ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า เพือให้บริการของบริษทั ฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
ทีสุด อีกทังI บริษทั ฯ ยังมีระบบการเสนอแนะ/ร้องเรียน/สอบถาม เกียวกับการให้บริการของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีทมี งาน
บริการลูกค้าโดยเฉพาะเพือให้การบริการของบริษทั ฯ ต่อลูกค้าเป็ นไปอย่างราบรืน และมีการนําข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนมา
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ นอกจากนีIบริษัทฯ ยังได้มกี ารจัดการอบรมให้กบั ลูกค้าของบริษัทฯ
เพือให้ลกู ค้าของบริษทั ฯ มีความเข้าใจในรูปแบบการใช้บริการของบริษทั ฯ
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. การตอบแทนสังคม
บริษัทฯ ให้การสนับสนุ นกิจกรรมหรือโครงการ เพือตอบแทนและสร้างประโยชน์ ให้กบั สังคม ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ ในการพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นไปทีการพัฒนาโครงการทางด้านการศึกษา และเทคโนโลยี ซึง
สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้จ ัดตังI โครงการความร่ว มมือ ระหว่างบริษัทฯ กับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยบริษัท ฯ จัดทํา
โครงการสหศึกษาขึนI เพือเปิ ดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัย ได้มโี อกาสฝึ กทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รบั
ประสบการณ์จริงผ่านการเข้าฝึกงานกับบริษทั ฯ นอกจากนีIบริษทั ฯ ยังได้พจิ ารณาเสนอตําแหน่ งงานประจําให้กบั นักศึกษา
ทีมีศกั ยภาพอีกด้วย
-. การให้ความสําคัญกับปัญหาสิ งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจทีมีความเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการพัฒนา
ระบบการทํางานทีให้ความสําคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการใช้ทรัพยากรทีไม่มคี วามจําเป็ น และมี
มาตรการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ทังI ในแง่ของกระบวนการทํางาน และการเลือกใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทประหยั
ี
ด
พลังงานและเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม
ทังI นีIรปู แบบการให้บริการของบริษทั ฯ ซึงเป็ นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็ นหนึงในความตังI ใจของบริษทั ฯ
ในการทีจะพัฒนาการให้บริการทีจะเข้าไปช่วยลดกระบวนการทํางานในองค์กรของลูกค้า ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรทีไม่
จําเป็ น เช่น การเปลียนจากการส่งเอกสารทีเป็ นกระดาษ มาเป็ นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
4.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดําเนิ นธุรกิ จของบริษทั ฯ
ภาวะเศรษฐกิจในปจั จุบนั มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทังI ในและต่างประเทศ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และ
เทคโนโลยีท างอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์เ ข้า มาช่ ว ยในการบริห ารจัด การองค์ก รจะช่ ว ยเพิมโอกาสในการขยายธุ ร กิจ ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยังยืนมากยิงขึนI ซึงบริษทั ฯ ถือว่าเป็ นหนึงในบริษทั ผูน้ ําทีริเริมการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการในการเชือมต่อและรับส่งข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรกับบริษทั ผูน้ ําเข้า-ส่งออกผูผ้ ่านแดนประเทศไทยทีจัดว่าเป็ นหนึง
ในผูท้ มีี บทบาทหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การนําเข้าและส่งออกของประเทศ โดยช่วยให้บริษทั ผูป้ ระกอบการ
ทีใช้บริการระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จะได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการใช้บริการ ตามวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ คือ
“Better Faster Cheaper” หมายถึง การเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน และลดความยุ่งยากของหน่ วยงานในการจัดหา
ระบบงาน ออกแบบระบบงาน พัฒนา ติดตังI และบํารุงรักษา (Better) มีระบบงานทีสามารถใช้งานได้ใน เวลาอันรวดเร็ว
ไม่ตอ้ งเสียเวลา (Faster) และทําให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบสารสนเทศโดยไม่จาํ เป็ นต้องมีงบลงทุน
ทีสูง (Cheaper) ดังนันI บริการของบริษทั ฯ จัดเป็ นเครืองมือทาง Logistics ทีสําคัญทีช่วยให้ระบบการทํางานภายในองค์กร
ของลูกค้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชือมโยงถึงกัน รักษาสิงแวดล้อมจากการลดปริมาณการใช้กระดาษ และลด
การใช้งานทรัพยากรบุคคลทีมีตน้ ทุนทีสูงและมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึนI ได้ง่ายจึงถือเป็ นบริการทีมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนทาง
Logistics ให้กบั ลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ลูกค้าและประเทศไทย
การให้บริการของบริษทั ฯ ยังปจั จัยสําคัญทีช่วยส่งเสริมของระบบ National Single Window ซึงริเริมขึนI ตังI แต่ปี
JEef และเป็ นระบบการเชือมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร หรือ Electronic Data Interchange: EDI ระหว่าง
หน่ วยงานทีเกียวข้องในกระบวนการ นําเข้า ส่งออกสินค้า เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผูป้ ระกอบการ ในการตรวจสอบ
ใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทั ฯ เป็ นส่วนสําคัญทีช่วยให้กรมศุลกากรได้พฒ
ั นากระบวนการ
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ศุลกากรอย่างต่อเนือง จนยกระดับเป็ นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless Customs หรือ e-Customs)
และให้บริการทัวประเทศตังI แต่เดือนกรกฎาคม JEEf จนถึงปจั จุบนั (ทีมา: กรมศุลกากรประเทศไทย)
บริษัทฯ ยังมีการให้บริการทีสนับสนุ นสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน
ปปง.) ในขันI ตอนการตรวจสอบระบุตัวตนของลูกค้าผู้ทําธุ รกรรมทางการเงิน ซึงเป็ นส่ว นสําคัญทีช่วยให้ขนั I ตอนการ
ตรวจสอบมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จา่ ยให้ของลูกค้า ซึงสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ในการให้บริการของ
บริษัทฯ ทังI นีIการตรวจสอบทีเข้มงวดดังกล่าวยังช่วยให้หน่ วยงานทีเกียวข้องสามารถปฏิเสธหรือยุติการทําธุรกรรมกับ
ผูก้ ่อการร้ายได้อย่างทันท่วงทีททราบว่
ี
าผู้ทําธุรกรรมอาจมีการกระทําฝ่าฝื นเกียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินหรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และอาจช่วยให้ตดิ ตามผูร้ า้ ยทีต้องการทุจริตได้
อย่างทันท่วงทีจากระบบตรวจสอบทีมีความรวดเร็ว ช่วยให้เกิดระบบการป้องกันการก่อการร้ายทางการเงินทีมีความรัดกุม
มากยิงขึนI ทําให้ผู้คนในสังคมมีโอกาสทุจริตได้น้อยลงและช่วยลดความเสียงของสถาบันการเงินในสังคมทีต้องตกเป็ น
เครืองมือของกระบวนการฟอกเงินของคนร้ายในสังคม
บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับสถาบันทางเงินในประเทศไทย เพือ
ทดแทนการจ่ายชําระด้วยการใช้เงินสดและเช็ค ส่งผลให้ระบบการชําระเงินมีความถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว และช่วยลด
ต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดของประเทศและมีประสิทธิภาพสูงมากขึนI อีกทังI ช่วยลดความยุ่งยากในขันI ตอนการเรียกเก็บ
เงินของผูป้ ระกอบธุรกิจ ลดความเสียงในการรับชําระเป็ นเงินสดหรือเช็ค และผูป้ ระกอบกิจการสามารถให้ความสําคัญกับ
การปฏิบตั งิ านในการประกอบธุรกิจของตนเองได้มากยิงขึนI ทังI นีI ลูกค้าผูซ้ อIื สินค้าหรือใช้บริการก็ได้รบั ความสะดวกสบาย
ในการชําระเงินจ่ายค่าซือI สินค้าและบริการ
การดําเนินธุรกิจของลูกค้าในอดีตนันI จะเกียวข้องกับการดําเนินงานด้านเอกสารทีมีปริมาณมาก และต้องใช้กระดาษ
เป็ นวัสดุหลักในการจัดทําเอกสารจํานวนมากด้วยเช่นกัน ดังนันI การใช้กระดาษในปริมาณมากก็จะต้องทําให้มกี ารตัดต้นไม้
ทํ า ลายป่ า เพือนํ า มาเป็ น วัต ถุ ดิบ หลัก ในการผลิต กระดาษสํ า หรับ การใช้ ง านในปริม าณที มากด้ ว ย ซึงป่ า ไม้ เ ป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติทสํี าคัญมากต่อระบบนิเวศน์ของสิงแวดล้อมทัวโลก การเปลียนวิธกี ารดําเนินงานของลูกค้าจากการใช้
กระดาษในการจัดทําเอกสารและบันทึกข้อมูล มาเป็ นการรับ-ส่งข้อมูลแบบอิเล็คทรอนิกส์ ทําให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ
ลงได้เป็ นอย่างมาก อีกทังI ยังช่วยให้การรับ-ส่งข้อมูลมีความรวดเร็วมากยิงขึนI มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึนI ลด
ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในเอกสารและนําข้อมูลในเอกสารไปใช้งานต่อไป และช่วยให้มตี ้นทุนการดําเนินงานทีถูก
ลงอีกด้วย
การเปลียนแปลงรูปแบบการส่งข้อมูลใบขนส่งสินค้าจากรูปแบบเอกสารเป็ นรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ยงั ช่วยให้เกิด
ความโปร่งใส มีการบันทึกเก็บเป็ นหลักฐานในระบบ และสามารถตรวจสอบได้ ทําให้สามารถลดปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชัน
ทีเกิดขึนI ในอดีต หน่ วยงานราชการภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ระบบการนํ าเข้า-ส่งออกของ
ประเทศไทยมีความน่ าเชือถือมากยิงขึนI ทังI นีI ยังเป็ นการสนับสนุ นการเจริญเติบโตของประเทศให้สามารถเป็ นศูนย์กลาง
ทางการค้าในภูมภิ าค ด้วยการอํานวยความสะดวกให้กบั ผู้มสี ่วนเกียวข้องในระบบการนํ าเข้า-ส่งออก เช่น ผู้นําเข้า ผู้
ส่งออก ตัวแทนออกของ และผูป้ ระกอบการขนส่ง โดยจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการซือI ขายในระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศมากยิงขึนI และทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตขึนI
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ยังช่วยให้เกิดการจ้างงานกับบุคลากรทีมีความพร้อมและมีความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับบริษัทฯ มากยิงขึนI อีกด้วย ซึงการจ้างงานช่วยให้พนักงานของบริษัทฯ เหล่านีIมรี ายได้เพิมมากขึนI สามารถนํ า
รายได้ไปใช้จ่ายเพือการดํารงชีวติ ประจําวันสําหรับส่วนตัวและครอบครัว ทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิมขึIนและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตขึนI ทังI นีI บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารอบรมพนักงานเพือเตรียมความพร้อมพนักงานในการใช้
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งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ก่อนการเริมทํางาน และจัดอบรมพนักงานประจําของบริษทั ฯ อยู่เสมอ เพือให้พนักงานมี
ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปจั จุบนั อยู่เสมอ เพือประโยชน์ในการนํามาประยุกต์ใช้กบั การทํางานในบริษทั ฯ ให้
มีประสิทธิภาพทีดียงขึ
ิ นI นอกจากนีIแล้ว การอบรมพนักงานอยู่เสมอ ยังเป็ นการช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็ นผูร้ อบรูต้ ่อการเปลียนแปลงในเทคโนโลยีใหม่ๆ
และสามารถประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจําวันและหน้าทีการงานบริษทั ฯ ได้เสมอ
นอกจากนีIแล้ว การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ยังมีส่วนสําคัญทีช่วยให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังคมขึนI ใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนืองจากบริษทั ฯ จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรอย่างต่อเนือง รวมทังI มีโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้แก่ f) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
บริษทั ฯ ให้บริการเป็ น Hosting Server สําหรับนักศึกษาของสถาบันโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย เพือเป็ นการฝึกทักษะในเชิงปฎิบตั ิ
ในการเขียนระบบบนเว็บไซต์จากผลงานของนักศึกษาในสถาบัน และจัดให้มโี ครงการฝึ กงานสําหรับนักศึกษาของสถาบัน
J) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มที ุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และรับสมัครนักศึกษา
ฝึ กงานจากมหาวิทยาลัย o) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มโี ครงการฝึ กงานสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย e)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษทั ฯ ได้จดั ให้มโี ครงการฝึ กงานสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึงโครงการทังI หมดที
บริษทั ฯ จัดขึนI เหล่านีIเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบตั ิงานจริง โดยบริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาเข้า
มาร่วมฝึ กงานกับทางบริษัทฯ และมีโอกาสได้รบั การพิจารณารับเข้าทํางานเต็มเวลาหลังการสําเร็จการศึกษา ซึงส่งผล
โดยตรงให้เกิดการจ้างงานเพิมขึนI ในสังคม ทําให้บุคลากรเหล่านันI มีรายได้เพิมสูงขึนI จากการนําวิชาชีพทีได้เรียนรูไ้ ปปฏิบตั ิ
ใช้ และสามารถเลียI งชีพของตนเอง ครอบครัว และบุคคลรอบข้างได้ในอนาคต
.+ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันขึนI เพือให้มนใจว่
ั
า บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนินการทีเหมาะสม เพือป้องกับคอร์รปั ชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ และ
เพือให้การตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจทีอาจมีความเสียงด้านการทุจริตคอร์รปั ชันได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั ิ
อย่างรอบคอบ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนีI
แนวทางในการปฏิบตั งิ านตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
f. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดําเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุ น
การทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบทังI ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษทั ในเครือ รวมถึงผูร้ บั จ้างหรือผูร้ บั จ้าง
ช่วงอืนๆ ทีเกียวข้อง และกําหนดให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนีIอย่างสมําเสมอ
ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย
และการเปลียนแปลงทางธุรกิจ
J. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นส่วนหนึงของการดําเนินธุรกิจและเป็ นหน้าทีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่งมอบหรือผูร้ บั เหมาช่วงทีจะมีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นเกียวกับการปฏิบตั เิ พือให้การดําเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันบรรลุตามนโยบายทีกําหนด
o. บริษทั ฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเกียวข้องรวมถึงหลักปฏิบตั ิ
ด้านศีลธรรม โดยจัดให้มกี ารประเมินความเสียงในกิจกรรมทีเกียวข้องหรือสุ่มเสียงต่อการทุจริตและคอร์รปั ชันและนํ ามา
จัดทําเป็ นคู่มอื แนวทางในการปฏิบตั แิ ก่ผเู้ กียวข้อง
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e. บริษทั ฯ ไม่กระทําหรือสนับสนุ นการให้สนิ บนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมทีอยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม
การบริจาคเพือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ มีความ
โปร่งใสและไม่มเี จตนาเพือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการทีไม่เหมาะสม
E. บริษัทฯ จัดให้มกี ารควบคุมภายในทีเหมาะสม สมําเสมอเพือป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ทิ ไม่
ี เหมาะสม
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซือI
q. บริษทั ฯ จัดให้ความรู้ดา้ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ผู้บริหารและพนักงาน
เพือส่งเสริมความซือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีความรับผิดชอบ รวมถึงสือให้เห็นความมุ่งมันของ
บริษทั ฯ
r. บริษทั ฯ จัดให้มกี ลไกลการรายงานสถานะการเงินทีโปร่งใสและถูกต้องแม่นยํา
s. บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารสือสารทีหลากหลายช่องทางเพือให้พนักงานและผูม้ สี ่วนเกียวข้องสามารถแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัยโดยมันใจได้ว่าผูแ้ จ้งเบาะแสได้รบั การคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายทีไม่เป็ นธรรมหรือกลันแกล้งด้วย
ประการใด และรวมถึงการแต่งตังI บุคคลเพือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสทีมีการแจ้งเข้ามา
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