นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
บริ ษัทฯ มีอดุ มการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกกลุม่ (พนักงาน ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิง่ แวดล้ อม) ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณบริ ษัทฯ
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และ
เพื่อให้ การตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิ
อย่างรอบคอบ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทํา “นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่
ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คํานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชัน่ หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คํามัน่ เรี ยกร้ อง
หรื อรับ ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
รวมถึง ลูกค้ า คูค่ ้ า หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทําหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อแนะนําธุรกิจให้ กบั บริ ษัทโดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซง่ึ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ า ให้ กระทําได้
รู ปแบบของการคอร์ รัปชั่น ประกอบด้ วย 4 รู ปแบบหลัก
1. การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง “การให้ การสนับสนุนทางการเงิน สิง่ ของ และ/หรื อการเข้ าร่วมกิจกรรมตลอดจน
การส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ
การค้ า ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคลบริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจอย่าง
เป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมืองหรื อนักการเมืองมืออาชีพที่สงั กัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ และจะไม่นําเงินทุน
หรื อความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็ นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก
โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจ
2. การบริ จาคเพื่อการกุศล อาจทําให้ เกิดความเสี่ยงต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดย
ไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้ เป็ นข้ ออ้ างหรื อเส้ นทางสําหรับการคอร์ รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้ การบริ จาคเพื่อ
การกุ ศ ลมี วัต ถุป ระสงค์ แ อบแฝง บริ ษั ท ฯ จึ ง กํ า หนดนโยบายและหลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกับ การบริ จ าคเพื่ อ การกุศ ล
กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1 ต้ องพิสจู น์ได้ วา่ มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนให้
วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างแท้ จริง
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2.2 ต้ องพิสจู น์ได้ วา่ การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้ กบั บุคคลใด
หรื อหน่วยงานใด ยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo)
การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จดั งาน หรื อในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่นเป็ นต้ น
3. เงินสนับสนุน (Sponsorships) มีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจาก
เป็ นการจ่ายเงินสําหรับการบริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไป
เกี่ยวข้ องกับการให้ สนิ บน บริ ษัทฯ จึงกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และ
รายละเอียดการควบคุม รวมทังการประเมิ
้
นผลที่ได้ รับไว้ ดงั ต่อไปนี ้
3.1 ต้ องพิสจู น์ได้ ผ้ ขู อเงินสนับสนุนได้ ทํากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริ ง และเป็ นการดําเนินการเพื่อสนับสนุนให้
วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างแท้ จริง
3.2 ต้ องพิสจู น์ได้ วา่ การให้ เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคํานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น การให้ ที่พกั และ
อาหาร เป็ นต้ น ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้ กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงานใดยกเว้ น การ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
4 ค่าของขวัญ ค่าบริการต้ อนรับ (Hospitality) และค่าใช้ จ่ายอื่น นโยบายและหลักเกณฑ์ กระบวนการสอบทาน และ
รายละเอียดการควบคุม รวมทังการประเมิ
้
นผลเกณฑ์ในการพิจารณาให้ เป็ นไปตามความความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility (CSR))

การแจ้ งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง (Whistleblower Policy)
หากผู้ใดพบหรื อมีข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้ อกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งเมื่ อ ได้ รับ การแจ้ ง เบาะแสไม่ ว่า จากภายในหรื อ ภายนอก บริ ษั ท ฯ มี ห น่ ว ยงานอิ ส ระที่ จ ะทํ า การพิ จ ารณา
รายละเอียดเพื่อสืบหาข้ อเท็จจริงตามกระบวนการดังต่อไปนี ้
1. กระบวนการหาข้ อเท็จจริง บริ ษัทฯ กําหนดช่องทางในติดต่อและรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ บนเว็บไซต์ รายงานประจําปี
หัวข้ อรายงานบรรษัทภิบาล และในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจนี ้โดยกําหนดกระบวนการหาข้ อเท็จจริ งที่รวดเร็วและเป็ นระบบ
ประกอบด้ วย
1.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนต้ องเป็ นความจริ ง และ/หรื อมีความเพียงพอที่จะนํา
สืบได้
1.2 สาระสําคัญ เบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่มีสาระสําคัญ ผู้รับเรื่ องจะพิจารณาส่งให้ คณะกรรมสอบสวน ซึง่ สมาชิก
ประกอบด้ วย กรรมการกลาง (Compliance) ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้ นเรื่ องของผู้ถกู ร้ องเรี ยนและ
หน่วยงานต้ นเรื่ องของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน (กรณีเป็ นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้ อเท็จจริ ง
1.3 ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน จะได้ รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นพนักงานหรื อ
บุคคลภายนอก
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1.4 ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หรื อหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้ นแต่ผ้ แู จ้ ง
เบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน เห็นว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลจะทําให้ บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้ า หรื อสอบถาม
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม หรื อชี ้แจ้ งข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ หรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ ้น
2. กระบวนการให้ ความเป็ นธรรม คณะกรรมการสอบสวน จะพิจารณาให้ ความเป็ นธรรม และปกป้องผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้
ร้ องเรี ยน ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกระบวนการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง และการ
รายงาน ต้ องเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยน หรื อผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยการลงนามให้ สตั ยาบันร่วมกัน
3. กระบวนการรายงาน คณะกรรมการสอบสวน มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ งโดยตรงต่อกรรมการผู้จดั การบริ ษัท กรุงเทพ
โสภณ จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของเรื่ องที่เกิดขึ ้น
โดยการพิจารณาความเหมาะสมของการนําเสนอรายงานต่อผู้มีอํานาจหน้ าที่รับผิดชอบให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวน ซึง่ กําหนดกรอบการพิจารณาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
3.1 กรรมการผู้จดั การบริ ษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) (Managing Director) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการ
บริ หารงานปกติ ที่มีผลกระทบค่อนข้ างร้ ายแรงและอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท กรุงเทพ
โสภณ จํากัด (มหาชน)
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ/หรื อ
การจงใจกระทําการทุจริตต่อหน้ าที่ที่สง่ ผลกระทบอย่างร้ ายแรง
3.3 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควร
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบ และ/หรื อเพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการ
กํากับดูแล และ/หรื อเรื่ องที่มีผลกระทบต่อผู้บริ หารระดับสูง
กระบวนการลงโทษ และการแจ้ งผลการดําเนินการ
4.1 การลงโทษ ให้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยวินยั พนักงานของบริษัทฯ และ/หรื อข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4.2 กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้ เบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนได้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการดําเนินการให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
4.3 หัวหน้ าสายงานที่เกี่ยวข้ องติดตามผลการปรับปรุงแก้ ไข (ถ้ ามี) และรายงานให้ ผ้ มู ีอํานาจทราบตามลําดับ
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทฯดําเนินการ หรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบทังทางตรงหรื
้
อ
ทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้ อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
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หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และ
ปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จดั การ และฝ่ ายบริ หาร มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริ มและสนับสนุน
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกําหนด
ของกฎหมาย
4. ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบ
ทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และ
กฎหมาย ข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณ
บริ ษัทฯ โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. พนักงานบริ ษัทฯ ไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ ง
ให้ หวั หน้ างาน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย
หรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับหัวหน้ างานหรื อบุคคลที่กําหนดให้ ทําหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณบริ ษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กําหนดไว้
3. บริษัทฯจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษัทฯกําหนดไว้ ใน
Whistleblower Policy (แจ้ งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง)
4. ผู้ที่กระทําคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณบริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่
บริ ษัทฯกําหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
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5. บริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทําความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
นี ้
6. บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้ ทงั ้ การทํา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
ข้ อกําหนดในการดําเนินการ
1. นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหาหรื อการคัดเลือก
บุคคลากร การเลื่อนและลดตําแหน่ง การโยกย้ าย การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน การให้
ผลตอบแทน รวมถึงการลงโทษพักงาน และการไล่ออก โดยกําหนดให้ หวั หน้ างานทุกระดับสื่อสารทําความเข้ าใจ
กับพนักงานเพื่อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณบริ ษัทฯ
คูม่ ือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ รวมทังระเบี
้
ยบ และคูม่ ือปฏิบตั ิงานของ
บริ ษัทฯที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษัทฯจะกําหนดขึ ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์ รัปชัน่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานบริ ษัทฯทุกระดับต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
3.1 ของกํานัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่าย
การให้ มอบ หรื อรับ ของกํานัล การเลี ้ยงรับรอง ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดในจรรยาบรรณบริ ษัทฯ
3.2 เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน
การให้ หรื อรับเงินบริจาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่า
เงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นําไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ างกับภาครัฐ
ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริ ษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐ
จะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื ้อ จัดจ้ างกับภาคเอกชน รวมถึงกลุม่ บริษัทในเครื อ
ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริ ษัทฯ และการติดต่องานกับภาคเอกชน
รวมถึงกลุม่ บริษัทในเครื อจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
3.5 การใช้ ข้อมูลเพื่อประโยชน์สว่ นตัว
3.6 การใช้ ทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว
3.7 การแต่งตังผู
้ ้ ขาย (Supplier)
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