นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ ตระหนักว่า การคอร์ รัปชัน่
ส่ง ผลร้ ายและเป็ น อุป สรรค ต่อ การพัฒ นาสัง คมและเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คัญ เป็ น การกระทํ า ทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ถูก ต้ อ ง
สร้ างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ทางด้ านจริ ยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการ
แข่งขันของกิจการและทําให้ บริ ษัทฯ ไม่เป็ นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งลดความเชื่อมัน่
ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย บริ ษัทฯ ถื อเป็ นหลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุน
กิจการ กลุม่ บุคคล หรื อบุคคลที่มีสว่ นร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่พงึ ได้ รับไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม จาก
การใช้ อํ านาจหน้ าที่ โดยมิชอบ โดยมี แนวทางชัดเจนที่ จะร่ วมมื อและสนับ สนุนกับ ภาครั ฐบาลและภาคเอกชน
บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ โดยใช้ แนวทางของทางการรวมทั้งของ “โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” เพื่อถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ โดยกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน
ต้ องปฏิบตั ติ ามนโยบาย
1.
คํานิยาม
“การคอร์ รัปชั่น” หมายถึงกระกระทําใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรื อผู้อื่น การใช้ อํานาจหน้ าที่โดยมิชอบ การยักยอก การฉ้ อโกง การเรี ยกร้อง หรื อรับ การเสนอให้ การให้
คํามั่นสัญญา การมอบให้ การสนับสนุน ซึ่งเงินหรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดกับบุคคลหรื อหน่วยงานภาครัฐ
หรื อหน่วยงานเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้ อม เพื่อให้ กระทําหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อมีผลต่อการตัดสินใจ
เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่งผลประโยชน์ ที่ ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อกฎหมาย กฎระเบี ยบ นโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดี
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของบริ ษัท
2.
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท
กําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้ มีระบบสนับสนุนการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการตระหนักถึง
ความสําคัญและนําไปฏิบตั จิ นเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ กํากับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
ผู้บริหาร
กํ าหนดให้ มีกระบวนการส่งเสริ ม สนับ สนุนและสื่อสาร นโยบาย
ต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น การประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชั่น
การนํานโยบายป้องกันการคอร์ รัปชัน่ ไปถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องทัง้
องค์กร รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้ องกั บ การเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ ระเบี ย บข้ อบั ง คั บ
ข้ อกําหนดและกฎหมาย

3.

แนวทางการปฏิบัติ
1. ไม่ดําเนินการหรื อเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้ อม เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรื อบริ ษัทฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง เช่น ครอบครัว เพื่อน หรื อคนรู้จกั เป็ นต้ น
2. ไม่รับหรื อให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด หรื อเป็ นตัวกลางในการเสนอผลประโยชน์แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ หรื อหน่วยงานราชการ หากมีการให้ หรื อรับ หรื อการเลี ้ยงรับรองควรเป็ นไปตาม
ระเบียบของบริ ษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อตามประเพณี นิยมเท่านั้น ซึ่งต้ องไม่ส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้ าที่
3. การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้ เงินสนับสนุน ต้ องเป็ นไปด้ วยเจตนาสุจริ ต ถูกต้ อง โปร่งใส โดยต้ อง
ดําเนินการตามอํานาจอนุมตั ทิ ี่กําหนด และมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
4. ดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ให้ การสนับสนุนนักการเมือง หรื อพรรคการเมือง ทั้งที่เป็ น
ตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความได้ เปรี ยบหรื อประโยชน์ ทางธุรกิจ หรื อส่งผลให้ สญ
ู เสีย
ความเป็ นกลาง โดยกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานมีสทิ ธิ และเสรี ภาพทางการเมืองตามกฎหมายแต่
ต้ องพึงตระหนักที่จะไม่ดําเนินการ หรื อดําเนินกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการนําทรัพยากรใดของบริ ษัท และ
บริ ษัทในเครื อไปใช้ ประโยชน์ทางการเมือง อันจะทําให้ เข้ าใจว่าบริ ษัทไม่มีความเป็ นกลางทางการเมือง
5. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ พนักงานไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงให้ มีการรายงานทางการเงินที่
ถูกต้ อง โปร่งใส และการบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่
6. จัดให้ มีกระบวนการตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดให้ มีขั้นตอนและระดับการ
อนุมตั เิ กี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างชัดเจน เพื่อให้ เกิดความถูกต้ องโปร่งใส
7. นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ให้ คลอบคลุมถึงการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหา เลื่อนตําแหน่ง
การฝึ กอบรม และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
8. จัดให้ มีการสอบทานและทบทวน การปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
9. จัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้และสื่อสารนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน
เพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยปลูกฝั งให้ เป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
10. สื่อสารนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ มีอํานาจควบคุม
คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อทราบและ
นําไปปฏิบตั ิ
11. ผู้บริ หารมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการดูแลติดตามให้ มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
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12. ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยต้ องแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบรับทราบ รวมทั้งให้ ความร่ วมมือในการให้ ข้อมูลในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
13. ผู้ที่กระทําการคอร์ รัปชัน่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบข้ อบังคับที่บริ ษัทกําหนดไว้
รวมทั้งอาจได้ รับโทษตามกฎหมายหากความผิดนั้นเป็ นการกระทําผิดต่อกฎหมาย
14. บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแสที่ปลอดภัยและจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ที่แจ้ ง
ข้ อมูล หรื อไม่ร่วมมือในการคอร์ รัปชัน่
กรณีหากไม่แน่ใจในการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ ให้ แจ้ งข้ อมูลหรื อ
ข้ อเท็จจริ งต่อผู้บงั คับบัญชาหรื องานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อจะได้ ร่วมกันพิจารณาปั จจัย และดําเนินการให้
ถูกต้ องต่อไป
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ
ต้ องปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด
-----------------------------------------------------------------
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