นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บทนา
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน) คานึงถึงผลร้ ายของการคอร์ รัปชัน่ ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นการกระทาที่ไม่ถกู ต้ องและสร้ างความไม่เป็ นธรรมในทางธุรกิจ
ส่งผลเสียทังด้
้ าน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็ นที่ยอมรับทังภายในและต่
้
างประเทศ
รวมทังท
้ าให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ขาดความเชื่อมัน่ ต่อองค์กร บริ ษัทฯ จึง
ถือเป็ นหลักการที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุม่ บุคคล หรื อบุคคลที่มีสว่ นร่วมกับการแสวงหา
ผลประโยชน์อนั ไม่พงึ ได้ รับ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมจากการใช้ อานาจหน้ าที่โดยมิชอบ
วัตถุประสงค์
มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ นี ้เป็ นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่
ด้ วยจิตสานึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยปราศจากการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ หรื อการแสวงหา
ผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบ ซึง่ เป็ นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยจรรโลงไว้ ซงึ่ ชื่อเสียงและเกื ้อหนุนต่อการดาเนิน ธุรกิจของบริ ษัทฯ
คานิยาม
บริ ษัทฯ

หมายถึง

บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย

คอร์ รัปชัน่

หมายถึง

การใช้ อานาจหน้ าที่โดยมิชอบเพือ่ ให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ที่มคิ วรได้ การให้ หรื อรับสินบน
ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้ คามัน่ เรี ยกร้ อง ให้ หรื อรับซึง่ เงิน
ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถกู ต้ องแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพือ่ ให้ บคุ คลดังกล่าวกระทา
หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่

หรื อเพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่

ถูกต้ อง
การช่วยเหลือทาง
การเมือง

หมายถึง

การช่วยเหลือในนามบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านการเงิน หรื อรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง

การช่วยเหลือด้ านการเงินสามารถรวมถึงการให้ ก้ เู งิน

ส่วนการ

ช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้ สงิ่ ของหรื อบริ การ การโฆษณาส่งเสริ มหรื อสนับสนุน
พรรคการเมือง

การระดมทุนหรื อบริ จาคให้ แก่องค์กรที่มคี วามสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพรรค

การเมือง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ เป็ นการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระทาได้
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
สินบน

หมายถึง

ทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่าหรื อผลประโยชน์อื่นที่ให้ แก่บคุ คล / กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เพื่อจูงใจให้ ผ้ นู นั ้
กระทาหรื อละเว้ นการกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ในตาแหน่งไม่วา่ การนันชอบหรื
้
อมิชอบ
ด้ วย
หน้ าที่เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง หรื อต่อธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ

ของขวัญ
ของกานัล

หมายถึง

สิง่ ของมีคา่ ทังที
้ ่เป็ นวัตถุ สินค้ า และบริ การ ไม่วา่ จะเป็ นการให้ หรือรับโดยตรง หรื อให้ มีการ
ซื ้อหรื อขายในราคาพิเศษ รวมทังการออกค่
้
าใช้ จ่ายในการรับบริ การ เช่น การเดินทาง เป็ น
ต้ น

พนักงาน

หมายถึง

พนักงานประจา
พนักงานทดลองงาน
ตกลงว่าจ้ างโดยได้ รับค่าจ้ าง

ตัวแทนทางธุรกิจ

หมายถึง

นิติบคุ คลอื่น หรื อบุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนักงานของกลุม่ บริษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯว่าจ้ างหรื อตก
ลงให้ ทาธุรกรรม หรื อติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของบริษัทฯ

คูค่ ้ า

หมายถึง

บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่มีธุรกรรมกับบริ ษัทฯ เพื่อสนับสนุน หรื อส่งเสริ มให้ เกิดธุรกิจของ
บริ ษัทฯ

พนักงานตามสัญญาจ้ างพิเศษซึง่ บริษัทฯ

การบริ จาคเพื่อการ หมายถึง
กุศลและ
สาธารณประโยชน์

กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน

เงินสนับสนุน

เงินสนับสนุนที่จ่ายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ

หมายถึง

1. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อให้ มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจน จึงได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้ องไว้ ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้ าที่ ดังนี ้
1.1.1 กาหนดและอนุมตั ินโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่

1.1.2 อนุมตั ิและทบทวนแนวทางปฏิบตั ิสาหรับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
1.1.3 กากับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ทีม่ ีประสิทธิภาพ
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่ ดังนี ้
1.2.1 สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
1.2.2 สอบทานให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้ าที่ ดังนี ้
1.3.1 ส่งเสริ ม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทัง้
สือ่ สารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
1.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ

เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของ

ธุรกิจ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
1.4 ผู้บริหารระดับผู้อานวยการขึน้ ไป มีหน้ าที่ ดังนี ้
1.4.1 ควบคุมและกากับให้ มีการนามาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิได้ จริ ง สามารถระบุความเสีย่ ง
ตรวจสอบ และบริ หารจัดการให้ มีมาตรการทีเ่ พียงพอในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม รวดเร็ ว และ
ทันเวลา
1.4.2 สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทังบุ
้ คคลากรเพื่อให้ มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ขององค์กร
บรรลุผล
1.5 พนักงาน มีหน้ าที่ ดังนี ้
1.5.1

ทาความเข้ าใจและปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงมาตรการอื่นๆ(ถ้ ามี) และเข้ า

ร่วมการฝึ กอบรมตามที่บริ ษัทฯกาหนด
1.5.2

แจ้ งเบาะแสทันทีเมื่อพบเห็น

หรื อสงสัยว่าจะมีการคอร์ รัปชัน่

ให้ ความร่วมมือในการสอบสวน

ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับข้ อสงสัยในการกระทาการคอร์ รัปชัน่
1.5.3

พนักงานต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อม และจะต้ องปฏิบตั ิตาม

มาตรการหรื อขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับงานที่มี
กระบวนการหลักซึง่ มีความเสีย่ งต่อการคอร์ รัปชัน่ เช่น งานจัดซื ้อจัดจ้ าง, งานสินเชื่อ, การพนักงาน,
งานการเงิน
1.6 สายงานตรวจสอบ มีหน้ าที่ ดังนี ้

1.6.1

ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบ

ปฏิบตั ิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความ
เสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1.6.2

พัฒนาเครื่ องมือการประเมินความเสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่

และจัดให้ หน่วยงานภายในองค์กรประเมิน

ความเสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่
1.6.3

สรุปประเมินความเสีย่ งนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์กร

1.6.4

รวบรวมมาตรการ แนวทางควบคุมความเสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่ฝ่ายงานพิจารณา และทบทวนความ

เสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างน้ อยทุก 3 ปี
1.7 หน่ วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้ าที่ดงั นี ้
1.7.1

บริ หารทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้ องกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ

1.7.2

จัดให้ มีกระบวนการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม และบทลงโทษที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิด้าน

การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
1.7.3

ส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมการปฏิบตั ิในแนวทางต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่

รวมทังหลี
้ กเลีย่ งการกระทาที่

อาจเข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่
1.7.4

สือ่ สาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ างจิตสานึก

ในการปฏิบตั งิ านด้ วยความซื่อสัตย์ปราศจากการคอร์ รัปชัน่
1.8 หน่ วยงานบัญชีและการเงิน มีหน้ าที่ดงั นี ้
1.8.1

บันทึก เก็บรักษาข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชีรับจ่ายและภาษี

1.8.2

ดาเนินขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านทางการเงินการบัญชีให้ สอดคล้ องกับหลักมาตรฐานการบัญชีที่ได้ รับ

รองทัว่ ไป
1.8.3

ดาเนินการควบคุมการเบิกค่าใช้ จ่ายตามระเบียบและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานเบิกค่าใช้ จ่าย

คูม่ ือ

อนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายเพื่อการดาเนินงาน และสอดคล้ องกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
2. กรอบการควบคุม
2.1 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงาน ซึง่ มีการจัดแบ่งภาระหน้ าที่ตามโครงสร้ างบังคับบัญชาและมี
การอนุมตั ดิ าเนินการอย่างมีขนตอน
ั้
โดยกระบวนการปฏิบตั ิงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและ
ควบคุมให้ สอดคล้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และได้ รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ พนักงาน
ทุกคนต้ องดาเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านและข้ อกาหนดของบริ ษัทฯ

2.2 แนวทางการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดขันตอนและแนวทางป้
้
องกันความเสีย่ งต่อการคอร์ รัปชัน่ ตามรูปแบบการคอร์ รัปชัน่ หลักๆ
ดังนี ้
2.2.1

การให้ และรับสินบน
2.2.1.1 ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ให้ หรื อรับสินบนในรูปแบบใดๆทังสิ
้ ้น
เพื่อตอบแทนการให้ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ ามมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นให้ หรื อรับสินบนแทนตนเอง
2.2.1.2

ห้ ามเป็ นตัวกลางในการเสนอให้ หรื อรับสินบนใดๆกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ

ของบริ ษัทฯ
2.2.2

การให้ หรือรับของรางวัล ของกานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์ อ่ นื

การให้ หรื อรับของขวัญ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่น กับลูกค้ า คูค่ ้ า ตัวแทนทาง
ธุรกิจให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการให้ หรื อรับของขวัญ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ทังนี
้ ้ให้ ยดึ หลักการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
และต้ องใช้ จา่ ยอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ
ตรวจสอบได้
2.2.3

การช่ วยเหลือทางการเมือง

บริ ษัทฯ ไม่ช่วยเหลือหรื อให้ การสนับสนุนการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุม่ การเมือง หรือ
นักการเมือง ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม รวมถึงไม่ให้ ใช้ ทรัพย์สนิ ใดๆของบริษัทฯ เพื่อดาเนินการดังกล่าว
2.2.4

การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้ เงิน สนับสนุน
2.2.4.1 การบริ จาคเงิน หรื อทรัพย์สนิ เพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้ เงิน

สนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้ องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทังไม่
้ เป็ นการกระทาการใดๆ
ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
2.2.4.2

การให้ หรื อรับเงิน หรื อทรัพย์สนิ บริ จาคเพื่อการกุศลหรื อเงินสนับสนุนนัน้ ต้ องไม่ได้ ถกู

นาไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
2.2.4.3

การเบิกค่าใช้ จ่ายเพื่อการกุศล และการให้ เงินสนับสนุน ให้ ปฎิบตั ิตามระเบียบขันตอน
้

การปฎิบตั ิงานการเบิกค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารของบริ ษัทฯ และคูม่ ืออานาจอนุมตั คิ า่ ใช้ จ่ายเพื่อการดาเนินงานที่
บริ ษัทกาหนด ทังนี
้ ้การเบิกจ่ายต้ องระบุวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจน และมีหลักฐานทีต่ รวจสอบได้
2.3 การหมุนเวียนการปฎิบัตหิ น้ าที่ของพนักงาน
สนับสนุนให้ มีการหมุนเวียนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานที่รับผิดชอบงานที่มีความเสีย่ งต่อคอร์ รัปชัน่
หน่วยงานจัดซื ้อ จัดจ้ าง การโยกย้ ายสาขา เป็ นต้ น

เช่น

3. แนวทางการแจ้ งเบาะแส / ข้ อร้ องเรียนการคอร์ รัปชั่น
3.1 พนักงานต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย

เมื่อพบเห็นหรื อทราบว่ามีการปฏิบตั งิ านที่ขดั แย้ งต่อระเบียบคาสัง่ ของ

บริ ษัทหรื อเห็นการกระทาทีเ่ ข้ าข่ายหรื อเพียงแต่สงสัยว่าเป็ นการกระทาที่คอร์ รัปชัน่ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริ ษัท

พนักงาน

ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบข้ อมูลดังกล่าว
ทังนี
้ ้หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม สามารถขอคาปรึกษาผู้บงั คับบัญชา
3.2 ผู้ที่พบเห็น หรื อสงสัยว่าจะมีการกระทาที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่ หรื อ ได้ รับผลกระทบอันเนื่องจากการต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน่ สามารถแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนโดยช่องทางใดทางหนึง่ ของบริ ษัท ดังนี ้
 แจ้ งโดยตรงที่ ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
 แจ้ งโดยตรงที่ ประธานกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 แจ้ งผู้บงั คับบัญชา
กรณีที่เป็ นเรื่ องทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้บริ หารระดับสูง

หรื อกรรมการบริ ษัท

ให้ แจ้ งเรื่ องโดยตรงต่อประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 พนักงานพึงต้ องให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่าย
การคอร์ รัปชัน่
3.4 บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้ งเบาะแส หรื อ ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ ตามที่ได้ กาหนดไว้ ใน
ระเบียบเรื่ อง การแจ้ งเบาะแส การร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่
4. การบันทึกข้ อมูลทางธุรกิจและการเก็บรักษาเอกสาร
การบันทึกข้ อมูลทางธุรกิจ การเงินการบัญชี และการเก็บบันทึกข้ อมูล ต้ องมีการตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนและ
มีการดาเนินการตามขันตอนปฏิ
้
บตั ิตามระเบียบของบริ ษัททีก่ าหนดไว้ และยึดตามหลักมาตรฐานทางการบัญชีของบริ ษัท
รวมทังการจั
้
ดทารายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ สอดคล้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และให้
มีการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่บริ ษัทฯ กาหนด
5. บทลงโทษ
บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตสานึกการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม และทาการสือ่ สาร
เผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้ต่อ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ และต่อสาธารณชน
รวมทังส่
้ งเสริ มพัฒนาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเพื่อยึดถือปฏิบตั อิ ย่างจริ งจัง

ดังนัน้ การละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามถือเป็ นการกระทาที่ผิดวินยั ตามระเบียบของบริษัทฯ ซึง่ ต้ องได้ รับการพิจารณาโทษ
ทางวินยั การไม่รับรู้กบั มาตรการนี ้ ไม่สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่ปฏิบตั ิตามได้ และในกรณีที่การคอร์ รัปชัน่ ส่งผลให้ มี
ความผิดตามกฎหมาย บริ ษัทฯ มีสทิ ธิที่จะดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทาผิดนัน้
หมายเหตุ : ทังนี
้ ้ หากระเบียบใดที่ขดั หรื อแย้ งกับคาสัง่ นี ้ให้ ถือปฏิบตั ิตามคาสัง่ นี ้แทน ตังแต่
้ วนั ที่มีผลบังคับใช้
เป็ นต้ นไป

