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นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
สารจากประธานกรรมการ
บริ ษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) หรื อ “DIMET” มีอุดมการณ์ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างโปร่ งใส และมี
คุ ณ ธรรม โดยยึด มัน่ ในความรั บ ผิด ชอบต่ อสังคมและผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ มตามหลัก บรรษัท ภิ บ าลที่ ดี และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 DIMET ได้เข้า
ร่ วม “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริ ต ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ดังนั้น DIMET จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
ดาเนินการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด และมีความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยตระหนักดีว่า
การทุจริ ตและการคอร์รัปชัน่ นั้นเป็ นภัยร้ายแรงที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ DIMET ได้มีการจัดทาการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละ
กระบวนการอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม และกาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
มายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่พบเหตุการณ์ การกระทาที่ส่อถึงการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบ
ของบุคคล
เพื่อให้มนั่ ใจว่า DIMET มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการ
ที่เหมาะสม เพื่อป้ องกัน การคอร์ รัปชัน่ กับทุ กกิ จกรรมทางธุ รกิ จของ DIMET และเพื่อให้การตัดสิ น ใจและการ
ดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ได้รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ DIMET
จึงได้จดั ทา “นโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการ
ดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
( ดร.ปัญญา บุญญาภิวฒั น์)
ประธานกรรมการ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับแสดงออกถึงจุดยืนของบริ ษทั ในการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่
2. กาหนดเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันมิให้บริ ษทั และพนักงานฝ่ าฝื นนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
3. กาหนดขั้นตอนการสอบทานและกากับติดตาม เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้
4. สนับสนุนให้พนักงานเฝ้ าระวัง และรายงานการพบเห็นการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่
ปลอดภัย
ขอบเขต
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดขอบเขตของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เป็ น 2 กลุ่ม
ดังนี้
1. ภายใน : กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับ
2. ภายนอก : บริ ษ ัทคาดหวังให้ลูก ค้าหรื อผูข้ ายสิ น ค้าหรื อบริ ก าร (Supplier) คู่คา้ คู่แข่ ง เจ้าหนี้ ลูก หนี้
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้อง หรื อกระทาการในนาม
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้
คานิยาม
“การคอร์ รัปชั่น” หมายถึง การใช้อานาจที่ได้มาโดยหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
“การให้ สินบน” หมายถึง การเสนอให้ สัญญา มอบ ให้ ให้คามัน่ เรี ย กร้ อง หรื อรับ ซึ่ งเงิ น ทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรื อ
รักษาไว้ซ่ ึงธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้กบั บริ ษทั ฯ โดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อื่ น
ใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของ
ท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า ให้กระทาได้
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แนวทางในการปฏิบตั งิ านตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. ของขวัญ พนักงานสามารถให้ /รับของขวัญ แก่/จากบุคคลใดๆได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1.1.

ไม่ รั บ หรื อ ให้ ข องขวัญ ของที่ ร ะลึ ก ที่ เ ป็ นเงิ น สด เช็ ค พัน ธบั ต ร หุ ้ น ทองค า อัญ มณี
อสัง หาริ มทรั พ ย์ หรื อ สิ่ ง ของในท านองเดี ย วกัน กับ ผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งที่ ต นได้เ ข้า ไปติ ด ต่ อ
ประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน แต่ท้งั นี้ หากจะให้หรื อรับ
ตามเทศกาลประเพณี นิยมสามารถให้หรื อรับได้

1.2.

ไม่รับทรัพย์สิน สิ่ งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรื อประโยชน์อื่น อันเป็ นการชักนาให้เกิดการ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน ทั้งนี้ หากจาเป็ นต้องรับของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้
ปฏิบตั ิถกู ต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั โดยสิ่ งของหรื อของขวัญที่ให้แก่กนั ในหน้าที่
การงานควรมีมลู ค่ามีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส

1.3.

ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรื อของกานัลใดๆ หรื อประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสิ นใจ หรื อมีผล
ทาให้ผรู้ ั บไม่ปฏิบตั ิ ตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่ นเดียวกัน กับคู่คา้ รายอื่น ทั้งนี้ การให้สิ่งของตาม
โอกาสหรื อวาระต่างๆ ต้องมีมลู ค่ามีความเหมาะสม

1.4.

พนัก งานสามารถรั บของขวัญซึ่ งมีมูลค่ าได้ ไม่เกิ น 3,000 บาท ในกรณี ที่ไม่ส ามารถปฏิเสธและ
จะต้องรับของขวัญซึ่งมีมลู ค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยใช้แบบคาขอ
การให้/รับของขวัญ/การบริ จาคเพื่อการกุศลและการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ น (เอกสารแนบ 1) และ
นาส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็ นของรางวัลให้แก่พนักงานตามเทศกาล
ประเพณี นิยม

1.5.

ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรื อทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้

1.6.

ไม่เป็ นการกระทาโดยตั้งใจ เพื่อครอบงา ชักน า หรื อ ตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความ
ได้เปรี ยบใดๆ ผ่านการกระทาที่ ไม่เหมาะสม หรื อเป็ นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรื อแอบแฝง
เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
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1.7. เป็ นการให้ในนามบริ ษทั ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
1.8. เป็ นการให้อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั มีความโปร่ งใส สามารตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามสัญญาทาง
ธุรกิจสามารถกระทาได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฎิบตั ิตามขั้นตอนตาม
ข้อกาหนดค่าใช้จ่ายในการทางาน
4. ในการบริ จาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
4.1.

การใช้เงิน หรื อ ทรัพย์สินของบริ ษทั ในการบริ จาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทาในนามบริ ษทั เท่านั้น
ทั้งนี้การบริ จาคเพื่อการกุศล เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทาง
ธุรกิ จเป็ นการตอบแทน ต้องบริ จ าคให้ก ับ มูลนิ ธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถาน
พยาบาท หรื อองค์กรอื่นๆที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม มีใบรับรอง หรื อใบเสร็ จรับเงิน ที่น่าเชื่อถือและ
ตรวจสอบได้ และต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั เท่านั้น

4.2.

4.3.

พนัก งานต้องมีค วามระมัด ระวัง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศล จะไม่ถูกน าไปใช้เป็ น
วิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดาเนินการอย่างโปร่ งใส และเป็ นไปตามกฎหมายที่
ใช้บงั คับ
ในการบริ จาคเพื่อการกุศล จะต้องจัดทาแบบคาขอการให้/รับของขวัญ/การบริ จาคเพื่อการกุศลและ
การเป็ นผูใ้ ห้ก ารสนับสนุ น (เอกสารแนบ 1) โดยระบุ ชื่อผูร้ ับบริ จ าคและวัตถุประสงค์ข องการ
บริ จาคพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผมู้ ีอานาจอนุ มตั ิของบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิตาม
ระดับอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั

5. การให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
5.1.

การใช้เงิ น หรื อทรัพย์สิน ของบริ ษ ัทในการสนับสนุ น โครงการต่ างๆนั้น จะต้องระบุ ชื่อในการ
สนับ สนุ น ในนามบริ ษัท เท่ า นั้น โดยเงิ น สนั บ สนุ น ที่ จ่ า ยไป ต้อ งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ธุ ร กิ จ
ภาพลักษณ์ และชื่ อเสี ย งของบริ ษทั ที่ ดี ทั้งนี้ ก ารเบิ ก จ่ ายต้องระบุ ว ตั ถุประสงค์การสนับสนุ น ที่
ชัดเจน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดาเนิ นการผ่านตามกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบของ
บริ ษทั เท่านั้น
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5.2.

ในการสนับสนุน จะต้องจัดทาแบบคาขอการให้/รับของขวัญ/การบริ จาคเพื่อการกุศลและการเป็ น
ผูใ้ ห้การสนับสนุน (เอกสารแนบ 1) โดยระบุชื่อผูร้ ับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการ
สนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผมู้ ีอานาจอนุ มตั ิของบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ
ตามระดับอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั

6. ไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริ ษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดๆของบริ ษทั เพื่อสนับสนุ น
หรื อดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั เป็ นองค์กรที่ยึดมัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมือง โดยสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือ
ทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
6.1

พนักงานมีสิทธิเสรี ภาพในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบญัญตั ิแห่ งรัฐธรรมนญู แต่
จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการใดๆในทางการเมือง

7. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานของบริ ษ ัทและบริ ษทั ในเครื อดาเนิ น การหรื อยอมรับหรื อให้ก าร
สนับสนุนการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งที่ให้ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริ ษทั ในเครื อ
รวมถึง ผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
8. ค่าอานวยความสะดวก บริ ษทั ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวกเพื่อที่จะให้ได้ธุรกิจ
9. การฝ่ าฝื นนโยบาย บริ ษทั จะดาเนินการลงโทษทางวินยั แก่พนักงานผูฝ้ ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ รวมถึง
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาผิด หรื อรับทราบว่ามีการกระทาผิด แต่ไม่ดาเนินการจัดการให้
ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินยั จนถึงขั้นให้ออกจากงาน การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตั ิตามได้
10. หากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริ ต หรื อส่ อไปในทางทุจริ ต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งทางตรง
หรื อทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรื อเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่
ได้กาหนดไว้ในนโยบายนี้
11. บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่
12. การประเมินความเสี่ยง ผูบ้ ริ หารทุกคนจะต้องมีความเข้าใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริ ษทั มีความเสี่ยง
จากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ได้อย่างไร เพื่อจัดการความเสี่ยง ฝ่ ายบริ หารได้ประเมินความเสี่ยงจาก
การให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างน้อยปี ละครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความ
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เสี่ยงที่ใช้อยูใ่ ห้มีความเหมาะสมที่จะป้ องกันความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
13. บริ ษ ัทจัด ให้มี ก ารควบคุ มภายในที่ เหมาะสม สม่า เสมอ เพื่ อป้ องกัน ไม่ใ ห้พ นัก งานมีก ารปฏิ บัติ ที่ไ ม่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
14. บริ ษทั จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่ งใส ถูกต้องแม่นยา และตรวจสอบได้
15. การจัดเก็บรักษาข้อมูล บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
16. ค่าใช้จ่ายทุกประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบ รวมทั้งการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของบริ ษทั จะต้องเป็ นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและ บริ ษทั ไม่อนุ ญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็ นเท็จ ผิดหลักการ ไม่
สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้อง หรื อทาการตกแต่งบัญชี กรรมการและผูบ้ ริ หาร ให้ความสาคัญในการเผยแพร่ สื่ อสาร
ให้ความรู้ ให้คาปรึ กษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พนัก งานและฝึ กอบรมเพื่อให้ค วามรู้ เกี่ยวกับนโยบาย
ต่อต้านการทุจ ริ ตคอร์ รั ปชัน่ แก่พนักงานอย่างสม่า เสมอ เพื่อให้พนักงานได้น าไปปฏิบัติ ให้เป็ นไปตาม
นโยบายการต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต รวมถึง เป็ นแบบอย่างที่ ดี ในเรื่ องการมี ค วามซื่ อ สัต ย์ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ
17. นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ นี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
หรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ อยา่ งสม่าเสมอ เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการปฐมนิ เทศหรื อก่ อนการเข้ารับตาแหน่ งของพนัก งานใหม่ทุกคนของบริ ษทั การประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้าใจกับ
พนัก งานเพื่อใช้ในกิ จกรรมทางธุ รกิจ ที่ อยู่ในความรั บผิดชอบและควบคุมดู แลปฏิบัติ ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
18. บริ ษทั ให้ความมัน่ ใจกับพนักงานว่า จะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตาแหน่ ง ลงโทษหรื อได้รับผลกระทบ
ใดๆ จากการปฏิเสธการให้สินบนถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั สูญเสียธุรกิจ หรื อพลาดโอกาส
ในการได้ธุรกิจใหม่ บริ ษทั เชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ้ นเชิง จะช่วย
สร้างคุณค่าให้แก่บริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ไม่ยินยอมให้ผใู้ ดมากระทาการข่มขู่ คุ กคาม หรื อหน่ วงเหนี่ ยว
พนักงานที่ต้งั ใจปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้ หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรื อหน่วงเหนี่ ยว ให้
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรื อหัวหน้า ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากว่ายังไม่ได้รับการ
แก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ของบริ ษทั
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ขอบเขตการร้ องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์ รัปชั่น
เมื่อมีขอ้ สงสัยหรื อพบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื น หลักปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องต่อไปนี้
1. การกระทาที่ทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสิ นบน/
รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชน
2. การกระทาที่ผดิ ขั้นตอนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั จนทาให้สงสัยว่า อาจจะเป็ นช่องทางในการ
ทุจริ ต
3. การกระทาที่ทาให้บริ ษทั เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษทั
4. การกระทาที่ผดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
5. การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
6. การได้รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ช่ องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้ องเรียนการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษ ัทได้มอบหมายให้ค ณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูพ้ ิจ ารณารั บเรื่ องแจ้งเบาะแส ข้อ
ร้องเรี ยนการกระทาที่อาจทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริ ตคอรัปชัน่ ที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั โดยทางตรง หรื อ
ทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่ องที่กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
โดยผูร้ ้ องเรี ยนจะต้องระบุ ร ายละเอียดของเรื่ องที่ จ ะแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้ องเรี ยน พร้ อมชื่ อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่ อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ
1.1.
1.2.

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcom@dimetsiam.com
เลขานุการบริ ษทั yuppadeek@dimetsiam.com

2. ส่งไปรษณี ย ์ ปิ ดผนึก มายัง
2.1.

คุณวรรณา เมลืองนนท์ ” กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ” หรื อ
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2.2.

นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปูใหม่
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต คือผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ได้ แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วย
วิธีใดดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการปกป้ องและคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย หรื อแนวทางที่บริ ษทั กาหนดไว้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์ รัปชั่นและการรักษาความลับ
1. บริ ษทั จะเก็บข้อมูลและปกปิ ดชื่อ ที่อยู่หรื อข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และ
เก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2. ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรี ยนและ
เอกสารหลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุค คลอื่นที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
3. บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ผูท้ ี่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
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บริษท
ั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
การดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

หากการสืบสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าผูท้ ี่ถูกกล่าวหาได้กระทาการ
คอร์รัปชัน่ หรื อทุจริ ตจริ ง บริ ษทั จะให้สิทธิผถู้ ูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผถู้ ูกกล่าวหา พิสูจน์
ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่ แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอันทุจริ ต
ตามที่ได้ถกู กล่าวหา
หากผูถ้ ูกร้ องเรี ยน ได้ก ระทาการทุจริ ต จริ ง การทุจริ ตนั้น ถือว่าเป็ นการกระทาผิด นโยบายต่ อต้านการคอร์ รัปชั่น
จะต้องได้รับการพิจารณา โทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ และหากการกระทาทุจริ ตนั้นผิดกฎหมาย
ผูก้ ระทาความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหทาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบี ยบของบริ ษทั ฯ คาตัด สิ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบถือว่าเป็ นที่สิ้นสุด
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บริษท
ั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
การเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บริ ษทั จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ทุกแห่ง
2. บริ ษ ัท จะเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้านการทุ จ ริ ต ผ่า นช่ องทางการสื่ อ สารของบริ ษัท เช่ น จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริ ษทั รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี (56-1) รายงานประจาปี (56-2)
และแผ่นพับ เป็ นต้น
3. บริ ษทั จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงใน
คู่มือพนักงาน
4. บริ ษทั จะทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ทุกปี
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