บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ษัช
นโยบายการตต่อตต้านทรจรริตคอรฑ์รษัปชน

เพพพื่อใหห้เปป็นไปตามหลลักการกกากลับดดูแลกกิจการททด
พื่ ทของบรกิษลัทมหาชน บรกิษลัทหห้ามกรรมการบรกิษลัท ผดูห้
ลัพื่ หรพอยอมรลับการคอรร์รป
ลัพื่ ในทนุกรดูป
บรกิหาร และพนลักงานของบรกิษลัท ดกาเนกินการสนลับสนนุนการทนุจรกิต คอรร์รลัปชน
ลั ชน
แบบทลังทั้ ทางตรงและทางอห้อม โดยครอบคลนุมถถึงธนุรกกิจของบรกิษลัทยย่อย บรกิษลัทรย่วม หรพอบรกิษลัทอพพื่นททพื่บรกิษลัทมทอกา
ลัพื่ อยย่างเครย่งครลัด รวมถถึง
นาจในการควบคนุมไมย่วย่ากรณทใดๆ และตห้องปฏกิบลัตกิตามมาตรการตย่อตห้านทนุจรกิตคอรร์รป
ลั ช น
ทพื่ ง การควบคนุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
จลัดใหห้มทโครงสรห้างผดูห้รบ
ลั ผกิดชอบและระบบการบรกิหารความเสย
ลัพื่ ภายในองคร์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏกิบลัตกิ และขห้อ
เพพพื่อปห้องกลันและปราบปรามการทนุจรกิตหรพอคอรร์รป
ลั ชน
กกาหนดในการดกาเนกินการเพพพื่อใหห้สอดคลห้องกลับการเปลทพื่ยนแปลงของธนุรกกิจ ระเบทยบ ขห้อบลังคลับ และขห้อกกาหนด
ของกฎหมาย จถึงกกาหนดแนวทางปฏกิบลัตกิสกาหรลับ คณะกรรมการ ผดูบ
ห้ รกิหาร และพนลักงานทนุกคน ทลัทั้งของบรกิษลัท
และบรกิษลัทยย่อย ไวห้ดลังนททั้
ทพื่ ง เปป็นหนถึพื่งในมาตรการปห้องกลันการทนุจรกิตคอรร์รลัปชน
ลัพื่ ดลังนลัทั้น กรรมการ ผดูห้
1. การบรกิหารจลัดการความเสย
ทพื่ งททพื่จะเกกิดขถึน
บรกิหารและพนลักงาน ตห้องทกาความเขห้าใจถถึงกระบวนการประเมกินความเส ย
ทั้ พรห้อมทลัทั้งรย่วมมพอกลัน
ทพื่ ง
กกาหนดมาตรการเพพพื่อลดความเสย
ลัพื่ เชน
ย่ การบรกิจาค
2. การทกางานตามระเบทยบปฏกิบต
ลั กิงาน บรกิษลัทมทกกิจกรรมททพื่อาจกย่อใหห้เกกิดการคอรร์รลัปชน
เพพพื่อการกนุศล การใหห้เงกินสนลับสนนุน การใหห้และรลับของขวลัญ การเลทย
ทั้ งรลับรอง การสนลับสนนุนทางการเมพอง และ
อพพื่นๆ กกิจกรรมดลังกลย่าวตห้องปฏกิบลัตด
กิ ห้วยความโปรย่งใส มทหลลักฐาน และเปป็นไปตามแนวทางปฏกิบลัตกิทบ
ทพื่ รกิษลัท
กกาหนดเปป็นระเบทยบอยย่างเครย่งครลัด
3. การบรกิหารทรลัพยากรบนุคคล บรกิษลัทมทนโยบายสอดคลห้องและสนลับสนนุนการตย่อตห้านการทนุจรกิต
ลัพื่ โดยใหห้ทกาแผนการฝถึกอบรม แผนการสอ
พพื่ สาร ใหห้แกย่ผดูห้บรกิหารและพนลักงานทนุกระดลับ เพพพื่อเสรกิมสรห้าง
คอรร์รป
ลั ชน
ลัพื่
ความรดูห้ ความเขห้าใจ และความตระหนลักถถึงความสกาคลัญของการตย่อตห้านทนุจรกิตคอรร์รป
ลั ชน
ย่ งทางททพื่นย่าเชอ
พพื่ ถพอสกาหรลับการรห้องเรทยนหรพอการ
4. การแจห้งเบาะแสและขห้อรห้องเรทยน บรกิษลัทจลัดใหห้มทชอ
แจห้งเบาะแส การกกาหนดมาตรการคนุม
ห้ ครองผดูห้แจห้งเหตนุ โดยมทการคนุห้มครองผดูห้แจห้งเบาะแสเพพพื่อสรห้างความมลัพื่นใจ
ใหห้ผดูห้รห้องเรทยน ไวห้ดลังนททั้
1. จดหมายอกิเลป็กทรอนกิกสร์

1.1 คณะกรรมการบรกิษลัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรกิหาร
พื่ ง ททพื่ศดูนยร์อทเมล: info@siampangroup.com
ความเสทย
1.2 เลขานนุการบรกิษลัท ททพื่อทเมล : suthirat@siampangroup.com

2. จดหมายจลัดสย่งทางไปรษณทยร์

คณะกรรมการบรกิษลัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรกิหาร
พื่ ง/เลขานนุการบรกิษลัท/ผดูต
ความเสทย
ห้ รวจสอบภายใน
สย่งถถึง บรกิษลัท สยามภลัณฑร์กรนุรุ๊ป จกากลัด (มหาชน)
พื่ ยกมหานาค
488 ถนนนครสวรรคร์ แขวงสทแ
กิ กรนุงเทพฯ 10300
เขตดนุสต
ผดูส
ห้ อบบลัญชท
สย่งถถึง คนุณฐกิตม
กิ า พรศร์ไชยยง
ทั้ 48 - 50 อาคารเอป็มไพรร์ทาวเวอรร์1
ชลัน
ถนนสาทรใตห้ยานนาวา, เขตสาทร
กรนุงเทพฯ 10120

3. โทรศลัพทร์ และ โทรสาร

คณะกรรมการบรกิษลัท
- คอลเซป็นเตอรร์ 0-2280-0202
- แฟกซร์ 0-2280-0691
เลขานนุการบรกิษลัท
- โทร. 0-2975-2780 ตย่อ 305
- แฟกซร์ 0-2975-2789

5. กระบวนการรลับขห้อรห้องเรทยน บรกิษลัทดกาเนกินการตามกระบวนการดลังนททั้
ท ทนุกระดลับ แจห้งเบาะแส ขห้อรห้องเรทยน หรพอเสนอแนะความเหป็นผย่านช อ
ย่ งทางขห้างตห้น
1) ผดูห้มทสวย่ นไดห้เสย
โดยขห้อมดูลททไ
พื่ ดห้รลับบรกิษลัทถพอเปป็นความลลับ และมทมาตรการคนุม
ห้ ครองผดูห้แจห้งเบาะแส ขห้อรห้องเรทยน หรพอกรณทถดูก
กิ ธกิ ตามททพื่กกาหนดในนโยบายและแนวทางปฏกิบต
ลัพื่ และใน
ละเมกิดสท
ลั กิเพพพื่อปห้องกลันและตย่อตห้านการทนุจรกิตคอรร์รลัปช น
จรรยาบรรณธนุรกกิจของบรกิษลัท
2) เลขานนุการบรกิษลัท รลับขห้อรห้องเรทยน และดกาเนกินการพกิจารณาแยกประเภทขห้อรห้องเรทยน
3) นกาเสนอคณะกรรมการททพื่ไมย่เกทพื่ยวขห้องกลับขห้อรห้องเรทยนพกิจารณาแตย่งตลัทั้งบนุคคลททเพื่ หมาะสมเพพพื่อดกา
พพื่ ถพอของขห้อรห้องเรทยนดลังกลย่าว โดยมทฝย่ายทรลัพยากร
เนกินการตรวจสอบขห้อเทป็จจรกิง หาขห้อมดูลประกอบททพื่นย่าเช อ
บนุคคลเปป็นผดูห้ตกิดตามเรพอ
พื่ ง
กิ ตามระดลับชน
ลัทั้ โดยขถึน
4) ถห้าพบวย่ามทความผกิดเกกิดขถึน
ทั้ จรกิงใหห้นกาเสนอผดูห้มทอกานาจพกิจารณาตลัดส น
ทั้ กลับ
ประเภทความผกิด และผดูห้กระทกาความผกิด
5) แจห้งความคพบหนห้าใหห้ผดูห้รห้องเรทยนไดห้รลับทราบภายใน 15 วลันนลับจากวลันรลับเรพพื่องรห้องเรทยน และ
ภายใน 7 วลันเมพพื่อไดห้ขห้อยนุตกิ
6) ออกมาตราการปห้องกลันและตกิดตามผล ทนุกไตรมาสฝย่ายทรลัพยากรบนุคคลจลัดทกาสรนุปรายงาน(ถห้า
มท)นกาเสนอตย่อททป
พื่ ระชนุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรกิษลัทเพพพื่อรลับทราบ
ลัพื่
6. การทบทวน ปห้องกลันการมทสวย่ นเกทพื่ยวขห้องกลับการทนุจรกิตคอรร์รป
ลั ชน
1) คณะกรรมการตห้องทบทวนนโยบายและแนวทางปฏกิบลัตกิทนุกปท
ทพื่ งดห้านการทนุจรกิตและคอรร์รป
ลัพื่
2) จลัดทกาคดูม
ย่ พอบรกิหารความเสย
ลั ชน
พพื่ สารนโยบายการตย่อตห้านทนุจรกิตคอรร์รลัปชน
ลัพื่ ภายในองคร์กรใหห้แกย่กรรมการ ผดูบ
3) มทการสอ
ห้ รกิหาร และ
พนลักงานทนุกคนลงนามรลับทราบและถพอปฏกิบลัตกิอยย่างเครย่งครลัด
พพื่ สารนโยบายการตย่อตห้านทนุจรกิตคอรร์รลัปชน
ลัพื่ ภายนอกองคร์กรใหห้แกย่ลดูกคห้า คดูค
4) มทการสอ
ย่ ห้า และผดูม
ห้ ทสวย่ น
ท รลับทราบผย่านชอ
ย่ งทางเวป็บไซตร์บรกิษลัท
ไดห้เสย

ประกาศ ณ วลันททพื่ 6 พฤษภาคม 2562
คณะกรรมการบรกิษลัท

