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นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส
และตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ โดยดำเนินกิจกำรให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุ นให้พนักงำนปฏิบตั งิ ำนอย่ำงมีคุณธรรมและ
เป็ นพลเมืองทีด่ ี
บริษทั จึงได้กำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็ นแนว
ทำงกำรปฏิบัติเ พื่อ ป้ อ งกันและต่อ ต้ำ นปั ญ หำทุ จริต คอร์รปั ชัน่ ของบริษัท ให้ช ัดเจนยิ่ง ขึ้น โดยสร้ำ ง
วัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของกำรทุจริต คอร์รปั ชัน่ สร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้อง และเพิม่
ควำมเชื่อมันต่
่ อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ำย เพือ่ ให้กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
คานิ ยาม
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ หมำยถึง กำรใช้อำนำจทีไ่ ด้มำหรือทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่ในทำงมิชอบ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประโยชน์ของผู้อ่นื โดยมีรูปแบบรวมถึงกำรติดสินบน
กำรให้ส ิ่งของ เงิน หรือ ประโยชน์ อ่ืนใด กำรฉ้ อ ฉล กำรฟอกเงิน กำรยักยอก กำรปกปิ ดข้อ เท็จจริง
หรือกำรขัดขวำงกระบวนกำรยุตธิ รรม กำรใช้อำนำจหน้ำทีโ่ ดยมิชอบเพือ่ ข่มขู่หรือเรียกร้องผลประโยชน์
หรือกำรตัดสินใจใด ๆ ทำงธุรกิจจำกผู้อ่นื และครอบคลุมทัง้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอกชนกับหน่ วยงำน
ของรัฐ และระหว่ำงเอกชนด้วยกันเอง
กำรติดสินบน หมำยถึง กำรให้ เสนอให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อ่นื ใด เพื่อให้บุคคลดังกล่ำว
กระทำกำรหรือไม่กระทำกำร หรือละเว้นซึง่ กำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ พือ่ ให้ได้มำ หรือรักษำไว้เพือ่ ประโยชน์ทไ่ี ม่
เหมำะสมทำงธุรกิจ ผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ หรืออำจส่งผลเสียแก่ภำพลักษณ์ของบริษทั
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บุคลำกรของบริษทั หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร พนักงำนประจำ พนักงำนชัวครำว
่
พนักงำน
สัญญำจ้ำงของบริษทั
ขอบเขตนโยบาย
1.

การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
1.1 ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนทุกระดับ ของบริษทั มีส่วนร่วมกับกำรทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ ก
รูปแบบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม กำรติดสินบนและกำรแสวงหำผลประโยชน์อนั มิควรได้ใน
รูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์อ่นื ใดกับเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกิจกับบริษทั เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผูอ้ ่นื หรือสร้ำงโอกำส
ทำงธุรกิจแก่บริษทั
1.2 บริษทั มีนโยบำยทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันในประเทศไทย
่
และในทุกประเทศทีต่ วั แทนของบริษทั ประกอบธุรกิจในนำมของ
บริษทั
1.3 นโยบำยนี้ขยำยไปถึง ตัวแทน คู่สญ
ั ญำหรือบุคคลใดทีก่ ระทำกำรในนำมของบริษทั
1.4 หำกกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนกระทำใด ๆ ทีฝ่ ่ ำฝืนหรือไม่เป็ นไปตำมนโยบำยฉบับนี้
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม จะได้รบั กำรพิจ ำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้
หรือ มีโ ทษทำงกฎหมำย ทัง้ นี้ บุ ค ลำกรของบริษัท ต้อ งท ำควำมเข้ำ ใจและปฏิบัติต ำม
นโยบำยต่อ ต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชันในทุ
่
กขัน้ ตอนของกำรปฏิบัติงำน หำกพบเห็นกำร
กระทำทีข่ ดั ต่อนโยบำยนี้ ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชำ หรือหน่วยงำน/บุคคลทีร่ บั ผิดชอบให้ทรำบ
โดยทันที
1.5 ผู้บังคับบัญ ชำที่เ พิก เฉยกำรฝ่ ำฝื นหรือ ไม่ปฏิบัติต ำมนโยบำยฉบับนี้ โดยผู้อ ยู่ใ ต้บังคับ
บั ญ ชำของตน หรื อ ทรำบถึ ง กำรกระท ำดั ง กล่ ำ วแต่ ล้ ม เหลวในกำรจั ด กำรแก้ ไ ข
หรือแจ้งเบำะแส จะได้รบั กำรพิจำรณำทำงวินยั ตำมระเบียบทีบ่ ริษทั กำหนดไว้
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1.6 ตัวแทนหรือคู่สญ
ั ญำของบริษทั ทีฝ่ ่ ำฝืนนโยบำยนี้จะถูกเลิกสัญญำ
1.7 บริษทั จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนใดๆ ทีป่ ฏิเสธหรือแจ้ง
ข้อมูลเรื่องเกีย่ วกับกำรคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั โดยบริษทั จะไม่ลงโทษ ลดตำแหน่ง หรือทำให้
เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใด ๆ ที่ปฏิเสธไม่กระทำกำร
หรือกระทำกำรใด ๆ ทีก่ ่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ แม้กำรปฏิเสธดังกล่ำวจะทำให้บริษทั
ต้องสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ
2.

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
2.1 คณะกรรมกำรของบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลให้มกี ระบวนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำฝ่ ำยบริหำรได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ ของกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ร ปั ชั ่นและปลูก ฝั ง ค่ำ นิย มดัง กล่ำ วให้เ ป็ น
วัฒ นธรรมขององค์ก ร และหำกพบหรือ มีข อ้ สงสัย ว่ำ มีก ำรทุจ ริต ให้ค ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั
2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีห น้ ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำน
ทำงกำรเงินและบัญ ชี ระบบควบคุม ภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริห ำร
ควำมเสี ย่ ง เพื ่อ ให้ม ั ่นใจว่ำ เป็ น ไปตำมมำตรฐำนสำกล มี ค วำมรัด กุ ม ทัน สมั ย
และมีประสิทธิภำพ
2.3 ฝ่ ำยบริ ห ำรมี ห น้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบใ นกำรก ำหนดให้ มี ร ะบบกำรส่ ง เสริ ม
และกำรสนับสนุ นนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน่ และสื่อสำรไปยังบุคลำกรทุกระดับ
ดูแลให้บุคลำกรทุกระดับมีกำรนำนโยบำยดังกล่ำวไปปฏิบตั ใิ ช้จริง รวมทัง้ ปลูกฝั งค่ำนิยม
ดัง กล่ ำ วให้เ ป็ น วัฒ นธรรมขององค์ก ร รวมทัง้ ทบทวน สอบทำน และแก้ไ ขระบบและ
มำตรกำรต่ำง ๆ ให้มคี วำมสอดคล้องกับควำมเปลีย่ นแปลงต่ำง ๆ และจัดกำรประเมินควำม
เสี่ยงต่อกำรทุจริต คอร์รปั ชันเป็
่ นระยะ เพื่อระบุเหตุกำรณ์ท่ีมคี วำมเสี่ยงสูงและหำวิธีกำร
ป้ องกัน และแก้ ไ ขอย่ ำ งเหมำะสม พร้ อ มทัง้ รำยงำนประเด็ น ปั ญ หำต่ ำ งๆ ที่ พ บต่ อ
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คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยทรำบตำมบทบำทหน้ำที่ท่แี ต่ละฝ่ ำย
รับผิดชอบ
2.4 ผู้ ต รวจสอบภำยในมี ห น้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำน
กำรปฏิบัติง ำนว่ ำ เป็ นไปอย่ ำ งถู ก ต้ อ งตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ อ ำนำจด ำเนิ น กำร
ระเบีย บปฏิบัติแ ละกฎหมำย เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ ำ ระบบควบคุ ม มีค วำมเหมำะสมและรัด กุม
ต่อกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ และรำยงำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
3.

การแลกเปลี่ยนของขวัญ การให้ความบันเทิ งและการเลี้ยงรับรอง
3.1 เนื่อ งจำกบริษัท เล็งเห็นถึงควำมสำคัญ ของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจที่ดีกับคู่ค้ำ
ต่ำง ๆ นโยบำยนี้จงึ ไม่หำ้ มกำรกระทำใด ๆ ทีโ่ ปร่งใสและเป็ นส่วนหนึ่งกำรของดำเนินธุรกิจ
ตำมปกติ ซึ่งมีกฎหมำย ข้อบังคับ ธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่ หรือหลักปฏิบตั ทิ ำงกำรค้ำ
ให้กระทำได้ เช่น กำรให้ควำมบันเทิง กำรเลี้ยงรับรอง กำรให้หรือรับของขวัญในโอกำส
พิเศษตำมสมควรและได้กระทำอย่ำงสมเหตุสมผลตำมแนวทำงจรรยำบรรณในกำรประกอบ
ธุรกิจ
3.2 กำรให้ควำมบันเทิง กำรเลีย้ งอำหำร กำรให้ หรือรับของขวัญ ในโอกำสพิเศษสำมำรถทำได้
เมื่อ
(1) ไม่ ไ ด้ก ระท ำเพื่อ จู ง ใจให้ก ระท ำกำรหรือ ไม่ ก ระท ำกำรอัน ไม่ ช อบ มีอิท ธิพ ลต่ อ
กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ หรือทำให้ได้รบั ประโยชน์ทไ่ี ม่เป็ นธรรม
(2) ไม่ได้ฝ่ำฝื นนโยบำยนี้ นโยบำยจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ
กฎหมำยใดทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) กำรให้หรือรับของขวัญได้กระทำในนำมของบริษทั ไม่ใช่ในนำมของบุคคลเป็ นกำร
เฉพำะตัว
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(4) ได้ ก ระท ำตำมสมควรแก่ โ อกำสและ ประเพณี นิ ย มที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ กั น เช่ น
กำรแลกเปลีย่ นของขวัญในงำนเลีย้ งปี ใหม่
(5) กำรแลกเปลีย่ นของขวัญได้กระทำอย่ำงเปิ ดเผย
(6) กำรเลี้ยงรับรองกระทำได้ตำมจำเป็ นและมีค่ำใช้จ่ำยทีส่ มเหตุสมผล โดยไม่ฟ่ ุมเฟื อย
หรือมีควำมถีม่ ำกเกินสมควร
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
4.1 กำรให้ค วำมช่ ว ยเหลือ ทำงกำรเมือ งคือ กำรให้ค วำมช่ ว ยเหลือ ทำงกำรเงิน หรือ สิ่ง อื่น
แก่ พ รรคกำรเมือ งและนั ก กำรเมือ ง รวมถึง กำรให้กู้ ยืม กำรบริจ ำคเงิน และทรัพ ย์ส ิน
และกำรให้บริกำรต่ำง ๆ
4.2 บริษ ทั มีน โยบำยเป็ น กลำงทำงกำรเมือ ง ไม่ม นี โยบำยช่ว ยเหลือ ทำงกำรเมือ ง หรือ
กระทำกำรอันเป็ นกำรฝั กใฝ่ ฝ่ำยใด
4.3 กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั มีสทิ ธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง ในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง เช่น กำรใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กำรลง
ประชำมติ เป็ นต้น ทัง้ นี้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สนิ
ทรัพยำกรหรือเวลำในกำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ให้บริกำรในนำมของบริษัท หรืออ้ำงชื่อ
บริษทั ในกำรสนับสนุ นกิจกรรมทำงกำรเมือง หรือกระทำกำรใด ๆ ที่อำจทำให้เกิดควำม
เข้ำใจว่ำบริษทั มีสว่ นเกีย่ วข้องหรือให้กำรสนับสนุนฝ่ ำยใด

5.

การบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้เงิ นสนับสนุน
5.1 กำรบริจ ำคเพื่อ กำรกุ ศ ลจะต้ อ งเป็ น ไปเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ส ำหรับ สำธำรณกุ ศ ลเท่ ำ นั ้น
กำรบริจำคจะต้อ งเป็ นกำรบริจำคเข้ำหน่ ว ยงำนหรือ องค์กรกำรกุศ ล โดยมีเ อกสำรหรือ
หลักฐำนกำรรับเงินทีช่ ดั เจน ตลอดจนต้องปฏิบตั ติ ำมระเบียบทีบ่ ริษทั ได้กำหนดไว้
5.2 กำรให้เงินสนับสนุ น (Sponsorship) แตกต่ำงจำกกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล เนื่องจำกเป็ น
ช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กำรประกอบธุรกิจของบริษทั
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6.

นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
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5.3 กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั จะต้องใช้ควำมระมัดระวังไม่ให้ก ำรบริจำคเพื่อ
กำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุ นเป็ นกำรปิ ดบังกำรติดสินบน โดยกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล
และกำรให้ก ำรสนั บ สนุ น จะต้ อ งผ่ ำ นกระบวนกำรพิจ ำรณำที่ โ ปร่ ง ใส และเป็ น ไปตำม
กฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรร้องขอเป็ นหนังสือแจ้งถึงวัตถุประสงค์ใ นกำร
บริจำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้กำรสนับสนุนพร้อมทัง้ เอกสำรประกอบอื่น ๆ แก่ผมู้ อี ำนำจ
อนุมตั ใิ นแต่ละระดับ
การร้องเรียน
6.1 กำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับของ
บริษัท โดยสำมำรถแจ้งเบำะแสกำรทุ จริต คอร์ร ัปชันได้
่ โ ดยนิ รนำม โดยผ่ ำนวิธีกำรและ
ช่องทำงดังต่อไปนี้
1) จดหมำยส่งทำงไปรษณีย์
ติดต่อ:
หัวหน้ำสำนักตรวจสอบภำยใน/ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทีอ่ ยู่:
บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 89 อำคำรเจ้ำพระยำทำวเวอร์ ชัน้ 9 ห้อง 906 ซอยวัดสวนพลู
ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
2) ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ติดต่อ:
หัว หน้ ำ ส ำนั ก ตรวจสอบภำยใน/ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
E-mail address:
3)

เว็บไซต์ของบริษทั
ติดต่อ:
https://th.kerryexpress.com/th
6.2 กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ทุกคนมีหน้ำทีใ่ ห้ควำมร่วมมือในกำรสืบสวนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน่
6.3 กระบวนกำรพิจำรณำกำรร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
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7.

ส ำนัก ตรวจสอบภำยในเมื่อ ได้ร ับ กำรร้อ งเรีย นเรื่อ งกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ตำมช่ อ งทำง
กำรร้องเรียนจะตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจำรณำควำมชัดแจ้งเพียงพอของพยำนหลักฐำน
ในเบื้อ งต้ น และหำกมีข้อ มู ล ควำมจริง จะด ำเนิ น กำรตรวจสอบเพื่อ รวบรวมหลัก ฐำน
และพยำน และจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่ ำวให้แก่คณะกรรมกำรพิจำรณำเรื่องร้อ งเรียน
(ซึ่งประกอบด้วย สำนักตรวจสอบภำยใน ฝ่ ำยกฎหมำย ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล และ/หรือ
บุคคลอื่นใดที่ได้รบั มอบหมำยให้ดูแลรับผิดชอบ (ถ้ำมี)) ภำยในระยะเวลำ 15 วันทำกำร
นับแต่ได้รบั เรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลเบำะแส โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนจะ
พิจำรณำข้อเท็จจริง หลักฐำน และจัดทำรำยงำน และควำมเห็นภำยในระยะเวลำ 30 วันทำ
กำรเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่ พิจำรณำต่อไป
การสื่อสารและการอบรม

8.

7.1 บริษทั จะจัดกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทีส่ ะท้อนถึงควำมมุ่งมันต่
่ อนโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริตคอรัปชัน่ ตัง้ แต่กำรคัดเลือกบุคลำกร กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้
ผลตอบแทน กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรให้มกี ำรแบ่งแยกหน้ำที่งำนอย่ำง
เหมำะสม โปร่งใส เป็ นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุล
นอกจำกนี้ จ ะด ำเนิ น กำรให้ มีก ำรสื่อ สำรนโยบำยต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน่ ไปยัง
หน่ วยงำนทุกระดับในบริษัท ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรอบรมบุคลำกรของบริษัทเป็ น
ระยะให้ทรำบถึงรูปแบบกำรทุจริต คอร์รปั ชันต่
่ ำง ๆ ควำมเสีย่ งจำกกำรมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรทุจริต คอร์รปั ชันและวิ
่
ธีกำรแจ้งเบำะแส เพื่อ ให้ผู้เ กี่ยวข้องทรำบและนำนโยบำยไป
ปฏิบตั ิ โดยกำรอบรมดังกล่ำวจะเป็ นส่วนหนึ่งของกำรอบรมพนักงำนเข้ำใหม่ของบริษทั
7.2 หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบำยนี้ หรือ มำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันใด
่ ๆ สำมำรถสอบถำมได้ทส่ี ำนักตรวจสอบภำยใน
บทลงโทษ
ผู้ใ ดกระท ำกำรใดโดยจงใจไม่ ป ฏิบัติต ำมนโยบำยนี้ รวมทัง้ มีพ ฤติก รรมที่ก ลัน่ แกล้ง
ข่มขู่ หรือ เลือ กปฏิบัติ ด้ว ยวิธีก ำรอันไม่ชอบธรรมต่อ ผู้แจ้งเรื่อ งร้อ งเรียน หรือ เบำะแส หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสตำมนโยบำยนี้อนั เนื่องมำจำกกำรร้องเรียน หรือ
7

ชื่อเอกสาร :
วันที่เริ่มบังคับใช้:
แก้ไขครัง้ ที่:

นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
7 มิถนุ ายน 2562
-

กำรแจ้ง เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด ให้ถือ ว่ ำ ผู้นัน้ กระท ำผิด วินั ย และต้อ งรับ ผิด ชอบชดใช้
ควำมเสียหำยแก่บริษทั หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจำกกำรกระทำดังกล่ำว ตลอดจนรับผิดในทำงแพ่ง
และทำงอำญำหรือตำมกฎหมำยอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้ คณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำและอนุ มตั ใิ นกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2562 ทัง้ นี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 7 มิถุนำยน 2562 เป็ นต้นไป

.....................................
(นำยเกล็ดชัย เบญจอำธรศิรกิ ุล)
ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั
บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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