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ประกาศ
ที่ CE 001/2558
เรื่ อง นโยบารการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
....................................................................................................................
บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (“บริ ษัทฯ”) ได้ ให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ โดยบริ ษัทฯ ได้ มี
การประกาศแนวทางในการปฏิบตั ิงานตามนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ขึ ้นเพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทฯมีนโยบายการกําหนด
ความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และเพื่อให้ การตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้ รับพิจารณาและ
ปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
แนวทางในการปฏิบัตงิ านตามนโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ดําเนินการหรื อยอมรับหรื อให้ การสนับสนุนการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดยครอบคลุมถึงทุกบริ ษัทในเครื อ รวมถึง ผู้รับจ้ างหรื อผู้รับจ้ างช่วงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง และกําหนดให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการ
ทบทวนแนวทางการปฏิ บัติ ให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบาย ระเบี ย บปฏิ บัติ ข้ อ กํ า หนด ข้ อ บังคับ ประกาศ กฎหมาย และการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
1. มาตรฐานการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรื อผู้รับเหมาช่วงที่จะมี
ส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิเพื่อให้ การดําเนินการด้ านการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บรรลุตาม
นโยบายที่กําหนด
2. บริ ษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องรวมถึงหลักปฏิบตั ิ
ด้ านศีลธรรม โดยจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
และนํามาจัดทําเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
3. บริ ษัทฯ ไม่กระทําหรื อสนับสนุนการให้ สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ การดูแลรวมถึงการควบคุม
การบริ จาคเพื่อการกุศล การบริ จาคให้ แก่พรรคการเมือง การให้ ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มี
ความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรื อเอกชนดําเนินการที่ไม่เหมาะสม
4. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สมํ่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานจัดซื ้อและจัดจ้ างผู้รับเหมา งานบริหารคลังสินค้ าและการจัดส่ง
5. บริ ษัทฯ จัดให้ ความรู้ ด้านการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หารและพนักงานเพื่อ
ส่งเสริ มความซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้ เห็นความมุ่งมัน่
ของบริ ษัทฯ
6. บริ ษัทฯ จัดให้ มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้ องแม่นยํา
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7. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้ พนักงานและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องสามารถแจ้ งเบาะแสอัน
ควรสงสัยโดยมัน่ ใจได้ ว่าผู้แจ้ งเบาะแสได้ รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ ถกู ลงโทษโยกย้ ายที่ไม่เป็ นธรรมหรื อกลัน่ แกล้ ง
ด้ วยประการใด และรวมถึงการแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้ งเข้ ามา
มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 มีนาคม 2558 เป็ นต้ นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558
.................................................
(นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

แจ้ งปิ ดประกาศให้ ทราบทัว่ กัน

1) นายสุทธิชยั สุรพัฒน์ 2) น.ส.ชัญญานุช ทวีธิติพร ผู้พิจารณา
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