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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
12.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
กำรดำเนินธุรกิจของ บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) ยึดตำมวัฒนธรรมองค์กร
มุ่งพัฒนำธุรกิจควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบสิง่ แวดล้อมและสังคม และส่งเสริมให้พนักงำนเป็ นคนดี มีควำมเอือ้ เฟื้อ
แบ่งปนั ต่อผูอ้ ่นื โดยบริษทั ตระหนักดีว่ำ ธุรกิจบริหำรศูนย์กำรค้ำนัน้ จำเป็ นต้องใช้พลังงำนมำก หำกไม่คำนึงถึง
ควำมรับผิดชอบในกำรใช้พลังงำนต่อสภำวะของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อำจส่งผลให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ สี ว่ นได้เสียได้อย่ำงสมบูรณ์ และไม่สำมำรถนำพำให้องค์กรไปสูก่ ำรเป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคมทีย่ งยื
ั ่ นได้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557
คณะกรรมกำรบริษทั จึงได้กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
(CSR) ในเรื่องกำรประหยัดพลังงำน เพื่อให้บริษทั ได้นำแนวปฏิบตั ดิ งั กล่ำวมำใช้เป็ นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำร
กระบวนกำรทำงธุรกิจ (CSR Process) ดังนี้
1. มุ่งเน้นพัฒนำให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ นควบคู่กำรดูแลเอำใจใส่สงิ่ แวดล้อมและช่วยเหลือสังคม
ด้วยควำมตัง้ ใจ
2. พัฒนำด้ำนเทคนิคทีช่ ่วยในกำรประหยัดพลังงำนและกำรอนุรกั ษ์พลังงำน กำหนดแผนธุรกิจทีม่ เี ป้ำหมำย
ประหยัดพลังงำนทีช่ ดั เจน บนพืน้ ฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนำไปสูอ่ ย่ำงยังยื
่ น
3. ดำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรประหยัดพลังงำนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ทัง้ ชุมชนทีอ่ ยู่ใกล้และชุมชนทีห่ ำ่ งไกล โดยพัฒนำทักษะพนักงำนให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับพลังงำนและ
สิง่ แวดล้อม และจัดกิจกรรมภำยในองค์กรให้พนักงำนได้มสี ว่ นร่วมและแสดงออกเพื่อเป็ นกำรสร้ำงพลัง
แห่งควำมดี เป็ นคนดีซง่ึ เป็ นคนดีต่อครอบครัวและเป็ นคนดีต่อสังคมด้วย
12.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รบั ชัน่ (Anti-Corruption Policy)
ั บนั กำรทุจริตหรือคอรัปชัน่ (Corruption) มีแนวโน้มเพิม่ มำกขึน้ ประกอบกับมุมมองของ
เนื่องจำกในปจจุ
ั
คนในสังคมในทีม่ องว่ำกำรทุจริตเป็ นเรื่องปกติ ซึง่ ในควำมเป็ นจริงปญั หำกำรทุจริตเป็ นปญหำที
ส่ ง่ ผลกระทบต่อคน
ในสังคมอย่ำงรุนแรง บริษทั จึงให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดนโยบำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึง
แนวทำงในกำรปฏิบตั ไิ ว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรซึง่ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษทั แล้ว เพื่อประกำศเจตนำรมณ์
ทีบ่ ริษทั จะต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่งหมำยให้ทุกคนในองค์กร มีควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ภำยใต้นโยบำยเดียวกัน รวมถึงผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ได้รบั ทรำบเจตนำรมณ์ของบริษทั ทีม่ ุ่งมันต่
่ อต้ำนกำรทุจริต
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั กระทำกำรอันใดทีเ่ ป็ นกำรเกีย่ วข้องกับกำรทุจริต
คอรัปชันทุ
่ กรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทำงตรง หรือทำงอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ กั ไม่ว่ำตนจะอยูใ่ นฐำนะ
เป็ นผูร้ บั ผูใ้ ห้ หรือผูเ้ สนอให้สนิ บน ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน หรือไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน
ทีบ่ ริษทั ได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเคร่งครัด
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หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน
1. คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีพ่ จิ ำรณำและอนุมตั นิ โยบำย และสนับสนุนกำรต่อต้ำนทุจริต หรือ
ั
คอรัปชัน่ ให้เกิดขึน้ ในบริษทั เพื่อให้ทุกคนในบริษทั ได้เข้ำใจ และตระหนักถึงควำมสำคัญของปญหำที
เ่ กิดขึน้ จำกกำร
ทุจริต คอรัปชัน่ พร้อมทัง้ กรณีทค่ี ณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รำยงำนกำรกระทำกำรทุจริต ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั
ั ให้กบั
คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีใ่ ห้คำปรึกษำ ข้อแนะนำ พิจำรณำบทลงโทษ และร่วมกันหำวิธกี ำรแก้ไขปญหำ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 พิจำรณำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต ทีไ่ ด้รบั จำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ให้มคี วำมเหมำะสมกับ
รูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมของบริษทั วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่ออนุมตั ิ
2.2 พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสม ของกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต ทีไ่ ด้รบั จำก
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่ออนุมตั ิ
2.3 สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำร
ทุจริต ตำมทีฝ่ ำ่ ยตรวจสอบภำยในได้เสนอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำระบบดังกล่ำว มีควำมเสีย่ งทีจ่ ะทำให้เกิดโอกำสกำรทุจริตทีม่ ี
ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั น้อยทีส่ ดุ และมีควำมเหมำะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษทั
2.4 รับเรื่องแจ้งเบำะแสกำรกระทำอันทุจริต ทีค่ นในองค์กรมีสว่ นเกีย่ วข้อง และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตำมทีไ่ ด้รบั แจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษทั ร่วมกันพิจำรณำลงโทษ หรือแก้ไขปญั หำดังกล่ำว
3. ฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้เป็ นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในทีก่ ำหนดไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบ
ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรทุจริต ทีเ่ กิดจำกกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั ทรำบ
3.2 ปฏิบตั งิ ำนตำมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำย ในเรื่องกำรตรวจสอบกำรทุจริต ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
องค์กร นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในทีไ่ ด้กำหนดไว้
4. ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4.2 สือ่ สำรกับบุคลำกรในองค์กร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้ได้ทรำบถึงนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
4.3 ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตให้เหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ
หรือข้อกำหนดของกฎหมำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4.4 คอยช่วยเหลือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรหำสืบข้อเท็จจริงตำมทีไ่ ด้รบั แจ้ง หรืองำนทีไ่ ด้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่ วกับกำรสอบสวนเรื่องกำรทุจริต โดยสำมำรถมอบหมำยงำนให้กบั ทีม
ผูบ้ ริหำรทีเ่ ห็นว่ำสำมำรถช่วยสืบหำข้อเท็จจริงได้
แนวปฏิบตั กิ ำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ลูกจ้ำงของบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต และ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ อย่ำงเคร่งครัด ไม่ว่ำจะเข้ำไปเกีย่ วข้องกับกำรทุจริตทัง้ ทำงตรง หรือทำงอ้อม โดย
1. ไม่ทำพฤติกรรมใด ทีแ่ สดงให้เห็นว่ำเป็ นกำรรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียในเรื่องทีต่ นทำ
หน้ำทีร่ บั ผิดชอบทัง้ โดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึง่ ผลประโยชน์ในทำงมิชอบ ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1 ไม่รบั หรือ ให้ของขวัญ ของทีร่ ะลึก ทีเ่ ป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้ ทองคำ อัญมณีอสังหำริมทรัพย์
หรือ สิง่ ของในทำนองเดียวกัน กับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีต่ นได้เข้ำไปติดต่อประสำนงำน ทัง้ ในหน่วยงำนรำชกำร และ
หน่วยงำนเอกชน
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1.2 ไม่รบั ทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อ่นื อันเป็ นกำรชักนำให้เกิดกำรละเว้น
กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องตน ทัง้ นี้กอ่ นกำรรับของทีร่ ะลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตำม กฎหมำยและ
ข้อบังคับของบริษทั โดยสิง่ ของ หรือของขวัญทีใ่ ห้แก่กนั ในหน้ำทีก่ ำรงำน ควรมีรำคำไม่มำกและเหมำะสมในแต่ละโอกำส
1.3 ไม่ให้ทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อ่นื เพื่อจูงใจในกำรตัดสินใจ
หรือมีผลทำให้ผรู้ บั ไม่ปฏิบตั ติ ำมวิธปี ฏิบตั ทิ ำงกำรค้ำเช่นเดียวกันกับคู่คำ้ รำยอื่นทัง้ นี้กำรให้สงิ่ ของตำมโอกำสหรือวำระต่ำงๆ
ต้องมีมลู ค่ำไม่มำกจนเกินปกติวสิ ยั
1.4 ไม่เป็ นตัวกลำงในกำรเสนอ เงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจ
หน่วยงำนรำชกำร หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่ควรได้ หรือทำให้เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐละเว้นกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ทิ ำงกฎหมำยตำมทีก่ ำหนดไว้
2. ในกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ต้องดำเนินกำรผ่ำนขัน้ ตอนตำมระเบียบของบริษทั มีควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้
3. กำรใช้จ่ำยสำหรับกำรเลีย้ งรับรองทำงธุรกิจ และกำรใช้จ่ำยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำทำง
ธุรกิจสำมำรถกระทำได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้
4. ในกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล ต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
4.1 กำรใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพื่อบริจำคกำรกุศล ต้องกระทำในนำมบริษทั เท่ำนัน้ โดยกำร
บริจำคเพื่อกำรกุศล ต้องเป็ น มูลนิธิ องค์กรสำธำรณะกุศล วัด โรงพยำบำล สถำนพยำบำลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคม ทีม่ ใี บรับรอง หรือเชื่อถือได้ สำมำรถตรวจสอบได้ และดำเนินกำรผ่ำนขัน้ ตอนตำมระเบียบของบริษทั
4.2 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล ในนำมส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ตอ้ งไม่เกีย่ วข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่ำ
เป็ นกำรกระทำทีท่ จุ ริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
5. กำรใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพื่อสนับสนุนโครงกำร ต้องระบุช่อื ในนำมบริษทั เท่ำนัน้ โดยเงิน
สนับสนุนทีจ่ ่ำยไป ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภำพลักษณ์ทด่ี ี และชื่อเสียงของบริษทั ทัง้ นี้กำรเบิกจ่ำยต้องระบุ
วัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจน และมีหลักฐำนทีต่ รวจสอบได้ และดำเนินกำรผ่ำนขัน้ ตอนตำมระเบียบของบริษทั
6. ไม่กระทำกำรอันใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเมืองภำยในบริษทั และไม่ใช้ทรัพยำกรใดของบริษทั เพื่อดำเนินกำร
ดังกล่ำว ทัง้ นี้บริษทั เป็ นองค์กรทีย่ ดึ มันในควำมเป็
่
นกลำงทำงกำรเมือง สนับสนุนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย รวมถึงไม่มแี นวทำงในกำรให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองใด
ไม่ว่ำจะโดยทำงตรง หรือทำงอ้อม
7. หำกพบเห็นกำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยกำรทุจริต หรือส่อไปในทำงทุจริต ทีม่ ผี ลเกีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ทำงตรง
หรือทำงอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่ำว ควรแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ทรำบทันที หรือ
แจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส ตำมทีไ่ ด้กำหนดไว้ในนโยบำยนี้
8. กรรมกำร และผูบ้ ริหำรต้องตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ ให้คำปรึกษำ เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชำ เกีย่ วกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อให้พนักงำนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำน
ทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็ นแบบอย่ำงทีด่ ี ในเรื่องกำรมีควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยำบรรณ
ช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริต
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำรับเรื่องแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียนกำรกระทำทีอ่ ำจทำให้
เกิดควำมสงสัยได้ว่ำเป็ นกำรทุจริตคอรัปชันที
่ เ่ กิดขึน้ กับบริษทั โดยผ่ำนช่องทำง ดังนี้
1. แจ้งผ่ำนช่องทำง เว็บไซต์ของบริษทั (กำรกำกับดูแลกิจกำร หัวข้อ กำรร้องเรียน) หรือ
2. แจ้งผ่ำนช่องทำง โทรศัพท์ เบอร์ 02-308-8079 (ฝำ่ ยบริหำร / เลขำนุกำรบริษทั ) หรือ
3. แจ้งผ่ำนช่องทำง กล่องรับแจ้งเบำะแส (ตัง้ อยูท่ ห่ี อ้ งฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล)
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

โดยผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่องทีจ่ ะแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมำยเลข
โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดว้ ย
บุคคลทีส่ ำมำรถแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนเกีย่ วกับกำรทุจริต คือ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ของบริษทั
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้ ภำครัฐบำล ชุมชน สังคม ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษทั ทัง้ นี้ไม่ว่ำ
ท่ำนจะแจ้งด้วยวิธใี ดดังกล่ำวข้ำงต้น ทำงบริษทั จะรักษำควำมลับของท่ำนอย่ำงดีตำมมำตรกำรคุม้ ครองและรักษำ
ควำมลับ
มำตรกำรคุม้ ครองและรักษำควำมลับ
เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระทำโดยเจตนำสุจริต บริษทั จะปกปิ ดชื่อ ทีอ่ ยู่หรือ
ข้อมูลใดๆ ทีส่ ำมำรถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ น
ควำมลับ โดยจำกัดเฉพำะผูท้ ม่ี หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรดำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เท่ำนัน้ ทีส่ ำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลดังกล่ำวได้
ในกรณีทม่ี กี ำรร้องเรียน ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะทำหน้ำทีใ่ นกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบำะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน พยำน และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ควำมเดือนร้อน อันตรำยใด
หรือควำมไม่ชอบธรรม อันเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็ นพยำน หรือกำรให้ขอ้ มูล โดยขอให้ผรู้ อ้ งเรียน
ส่งเรื่องร้องเรียนมำยังคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร มีหน้ำทีใ่ นกำรใช้ดุลยพินจิ สังกำรตำมที
่
เ่ ห็นสมควร เพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส
หรือผูร้ อ้ งเรียน พยำน และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ควำมเดือนร้อน อันตรำยใด
หรือควำมไม่ชอบธรรม อันเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็ นพยำน หรือกำรให้ขอ้ มูล
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร สำมำรถมอบหมำยงำนให้กบั ผูบ้ ริหำรคนใด คนหนึ่ง ทำหน้ำทีแ่ ทนในกำรใช้
ดุลยพินิจสังกำรคุ
่
ม้ ครองควำมปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบำะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน พยำน และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลได้ โดยผูบ้ ริหำร
ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับเรื่องทีไ่ ด้รบั แจ้งเบำะแส หรือร้องเรียน ทัง้ โดยทำงตรง หรือทำงอ้อม
(เช่น ผูถ้ ูกกล่ำวหำ เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชำของตนโดยตรง)
ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้ำทีเ่ ก็บรักษำข้อมูล ข้อร้องเรียน
และเอกสำรหลักฐำนของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นควำมลับ ห้ำมเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอืน่ ทีไ่ ม่มหี น้ำที่ เกีย่ วข้อง
เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมหน้ำทีท่ ก่ี ฎหมำยกำหนด
กำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รบั ทรำบนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต บริษทั จะดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. บริษทั จะติดประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ในสถำนทีเ่ ด่นชัด ทุกคนในองค์กรสำมำรถอ่ำนได้
2. บริษทั จะเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่ สำรของบริษทั เช่น จดหมำยอิเล็คทรอนิกส์
(E-Mail) เว็บไซต์บริษทั รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลประจำปี
3. บริษทั จะจัดให้มกี ำรอบรมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ให้แก่พนักงำนใหม่
4. บริษทั จะทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อย่ำงสม่ำเสมอทุกปี
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