นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั อุ ตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย มี อุดมการณ์ ในการดําเนิ นธุ รกิ จ
อย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ในปี 2556 บริ ษทั ได้เข้าร่ วม
ในโครงการ “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริ ต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความ
มุ่งมัน่ ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบเพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนิ นการที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันการคอร์รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุ รกิจ
ของบริ ษทั และเพื่อให้การตัดสิ นใจและการดําเนิ นการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ได้รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้อนุมตั ิประกาศใช้ “นโยบายต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนิ นธุ รกิจ และพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คํานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่ น
คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา
มอบให้ ให้คาํ มัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่ งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐหน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดังกล่ าวกระทําหรื อละเว้นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิ จ หรื อแนะนําธุ รกิ จ
ให้กบั บริ ษทั โดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุ รกิจ เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า
ให้กระทําได้
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่ น
ห้ า มกรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย ดํา เนิ น การหรื อ ยอมรั บ การ
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบ
ทานการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัป ชั่นอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บตั ิ และ
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ข้อ กํา หนดในการดํา เนิ น การเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ และ
ข้อกําหนดตามกฎหมายของประเทศไทย
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1.

คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดู แลให้มี

ระบบที่ สนับสนุ นการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้
ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2.

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน

และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ
3.

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและ

ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ นนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนด ของกฎหมาย
4.

เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้าที่ และความรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและ

สอบทานการปฏิ บ ตั ิ งานว่าเป็ นไปอย่างถู ก ต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บ ตั ิ อํานาจดําเนิ นการ ระเบี ย บ
ปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1.

กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย

ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องกับเรื่ องคอร์ รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
2.

พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่ อพบเห็ นการกระทําที่เข้า

ข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆ หากมี ข ้อ สงสั ย หรื อ ข้อ ซัก ถามให้ ป รึ ก ษากับ
ผูบ้ งั คับบัญชา
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3.

บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยจะให้ความเป็ นธรรมและคุ ม้ ครองพนักงานที่ ปฏิ เสธหรื อแจ้งเรื่ อง

คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือ
ในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4.

ผูท้ ี่กระทําคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจะต้อง

ได้รับ การพิ จารณาทางวินัยตามระเบี ยบที่ กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับ โทษตามกฎหมาย หากการ
กระทํานั้น ผิดกฎหมาย
5.

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจ

กับบุคคลอื่นที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื ออาจเกิ ดผลกระทบต่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นี้
6.

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าคอร์ รัปชัน่ เป็ น

สิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ท้ งั การทําธุ รกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
ข้ อกําหนดในการดําเนินการ
1.

นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นี้ ให้ครอบคลุ มไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การ

สรรหาหรื อการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน
และการให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทําความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ใน
กิจกรรมทางธุ รกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.

การดําเนิ นการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัป ชั่นให้ใช้แนวปฏิ บตั ิ ตามที่ กาํ หนดไว้ใน

นโยบายกํากับ ดู แลกิ จ การ จรรยาบรรณของบริ ษ ัท และนโยบายความขัดแย้ง ต่ อ ผลประโยชน์ รวมทั้ง
ระเบียบ และคู่มือปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะกําหนดขึ้นต่อไป
3.

เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งกับการเกิดคอร์ รัปชัน่ กรรมการ

บริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี้
3.1 ของกํานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายการให้ มอบ หรื อรับ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง
ให้เป็ นไปตามที่ ระเบี ยบว่าด้วยเรื่ องการรั บ การให้ ของขวัญ ทรัพ ย์สิ น หรื อผลประโยชน์อื่น ใดที่ บ ริ ษ ัท
กําหนด
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3.2 เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุ น การให้หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุน
ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงิ นสนับสนุ นไม่ได้ถูก
นําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
3.3 ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จและการจัดซื้ อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรื อรับสิ นบนในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จทุกชนิ ด การดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็ นไป
อย่างโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ และต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จึงประกาศมาให้ทราบและให้ถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2557
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