นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
-----------------------------------------------------บริษั ท สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การด าเนิ นธุ ร กิจ อย่ า ง
ระมัด ระวังในเรื่องการทุ จริตคอร์รปั ชัน่ โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ด ี เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หุ้น ผู้มสี ว่ นได้เสีย และผูเ้ กี่ยวข้อง จึงกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ใช้ถอื เป็ น
แนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริห าร และพนักงาน ต้อ งไม่กระท าการทุ จริต คอร์รปั ชัน่ ทัง้ โดยทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การนาเสนอ การให้คามันสั
่ ญญา การขอ การเรีย กร้อง การเรีย กหรือ รับผลประโยชน์ การให้
ผลประโยชน์ การชักจูงสู่การกระทาที่ผดิ ต่อกฎหมาย หรือการทาลายความไว้ใจ หรือการกระทาอื่นใดที่เป็ นการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นต้น เพือ่ ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่ อต้านการทุ จริต
คอร์รปั ชัน่ และปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หากฝ่ าฝืนไม่ปฏิบตั ติ าม
นโยบายนี้ จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย และดาเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าทีเ่ ฝ้ าระวัง และป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในบริ
่
ษัท
หากพบเห็นการกระท าทุจริต คอร์รปั ชันหรื
่ อการกระทาที่อาจก่อ ให้เกิดการทุ จริต คอร์รปั ชัน่ ต้องแจ้งเหตุหรือ
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันที หรืออาจแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสทีบ่ ริษทั กาหนด
4. บริษทั จะเก็บรักษารายละเอียดของผูแ้ จ้งข้อมูลไว้เป็ นความลับ ผูแ้ จ้งข้อมูลทีก่ ระทาด้วยเจตนา
ทีด่ ตี ่อบริษทั และมีความบริสทุ ธิใจ
์ รวมถึงผูท้ ่ปี ฏิเสธการกระทาทุจริตคอร์รปั ชันจะได้
่
รบั การปกป้ องคุม้ ครองจาก
บริษทั และจะไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ จากการกระทาดังกล่าว
5. จัดให้มนี โยบายและแนวปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์ร ัปชันในรู
่ ปแบบต่ างๆ เช่น การ
ช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพือ่ การกุศล การให้เงินสนับสนุ น การจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ
เป็ นต้น และจัดให้มกี ารกากับดูแล ติดตามในเรื่องดังกล่าว ให้มคี วามโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง หรือ
เอือ้ ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
6. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และเหมาะสม เพือ่ ป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และ
การดาเนินงานทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
7. จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ทีเ่ หมาะสม
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8. จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มสี ่วนได้เสีย ทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษทั ได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตาม
กระบวนการ และนาไปแก้ไขปรับปรุง
9. จัดให้มกี ารพัฒ นาระบบการบริห ารบุคลากร สร้างค่านิย มและวัฒนธรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่ความรูแ้ ก่ บคุ ลกรให้รบั ทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงแนวปฏิบตั ใิ นด้านจริยธรรม
10. จัดให้มกี ารแจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอานาจในการควบคุม และตัวแทน
ทางธุรกิจ เพือ่ นามาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันไปปฏิ
่
บตั ิ และเปิ ดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันแก่
่ บคุ ลากรและสาธารณชน
11. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบงาน และขัน้ ตอน
ปฏิบตั ทิ บ่ี ริษทั กาหนดไว้ รวมทัง้ จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั งิ านจัดซือ้ จัดจ้างอย่างสม่าเสมอ
บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
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