Anti-corruption Policy

นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน& จํากัด (มหาชน) มีความมุง่ มันที
& จ& ะดําเนินธุรกิจทีม& คี วามโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เป็ นตัวอย่างทีด& ใี นสังคม พร้อมทัง? ให้คาํ มันว่
& าบริษทั ฯ จะไม่สนับสนุ นการคอร์รปั ชัน&
ในทุกรูปแบบ เพื&อให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (CG: Corporate
Governance) ทีด& ี นอกจากนี?บริษทั ฯ ยังมีนโยบายทีจ& ะสนับสนุ นให้ทงั ? พนักงาน ดํารงตนตาม
กฎหมายในฐานะพลเมืองทีด& ขี องประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ค่คู า้ ของบริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจที&
ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยพยายามอย่างเต็มความสามารถในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรมเพื&อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจร่วมกันให้มคี วามโปร่งใส
ปราศจากการคอร์รปั ชัน& เนื&องจากบริษทั ฯ ได้ตระหนักดีว่าการคอร์รปั ชันเป็
& นภัยอย่างร้ายแรงต่อ
การพัฒนาประเทศ และเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อความยังยื
& นของชาติ บริษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน”
& เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน? เพื&อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ช&ี ดั เจนในการดําเนิน
ธุรกิจ
คํานิ ยาม
“คอร์รปั ชัน& (Corruption)” หมายถึง การกระทําทีม& กี ารใช้อํานาจ หรือการให้สนิ บนไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบใดๆ เช่น การนํ าเสนอ (offering) การให้คาํ มันสั
& ญญา (promising) การขอ (soliciting)
การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับสินบน (giving or accepting bribes) ซึง& เงิน ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อ&นื ใดทีไ& ม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าทีข& องรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของเอกชน หรือ
ผูม้ หี น้าที& ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื&อให้บุคคลดังกล่าวกระทํา หรือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที& อันเป็ นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซง&ึ ผลประโยชน์ทางธุรกิจทีไ& ม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือเป็ น
การกระทําใดๆ ทีย& งั ผลทําให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ หรือได้รบั ความเสียหาย เว้นแต่เป็ นกรณี
ทีก& ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิน& หรือจารีตทางการค้า
ให้กระทําได้
นโยบายต่อต้ านการคอร์รปั ชัน
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับการ
คอร์รปั ชันในทุ
& กรูปแบบ ในทุกกิจกรรมของการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ในกรณีทบ&ี ริษทั ฯ มีความจําเป็ นทีจ& ะต้องบริจาคเพื&อการกุศล หรือให้ของขวัญทางธุรกิจ หรือการ
สปอนเซอร์ในกิจกรรมใดๆ จะต้องดําเนินด้วยความโปร่งใส ไม่มเี จตนาในการแลกเปลีย& น
ผลประโยชน์ต่างตอบแทน หรือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีห& น่ วยงานของรัฐ หรือหน่ วยงานของเอกชน
ดําเนินการทีไ& ม่เหมาะสม พร้อมกันนี? บริษทั ฯ ได้กําหนดขัน? ตอนเพื&อต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่
& าง
ละเอียด และให้มกี ารสอบทานขัน? ตอนการปฏิบตั นิ ?ีอย่างสมํ&าเสมอ เพื&อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย& นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
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หน้ าทีและความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที& และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแล
ให้มรี ะบบทีส& นับสนุ นการต่อต้านการคอร์รปั ชันที
& ม& ปี ระสิทธิภาพ เพื&อให้มนใจว่
ั & าฝ่ายบริหารได้
ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน& จนมันใจว่
& าการต่อต้านการคอร์รปั ชันนั
& น?
เป็ นค่านิยมร่วมขององค์กรทีม& คี วามยังยื
& น อีกทัง? คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชันนี
& ?โดยมีบทลงโทษเมือ& ไม่ปฏิบตั ติ าม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที& และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย& ง รวมทัง?
กํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน& เพื&อให้มนใจว่
ั & ามาตรการดังกล่าวมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิผล
3. กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร มีหน้าที& และความรับผิดชอบในการกําหนดระบบการ
ปฏิบตั งิ านภายในบริษทั ฯ ให้ทุกๆ กระบวนการนัน? มีกลไกและมาตรการในการป้องกันการ
คอร์รปั ชัน& และให้การส่งเสริมและสนับสนุ นนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันให้
& เกิดผลสัมฤทธิ jในทาง
ปฏิบตั ิ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีการสื&อสารเน้นยํ?าไปยังพนักงาน และผูท้ เ&ี กีย& วข้องทุกฝา่ ย รวมทัง? มี
การทบทวนความเหมาะสมของระบบ กลไก และมาตรการต่างๆ เพื&อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย& นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
4. แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที& และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ
ปฏิบตั งิ านอย่างตรงไปตรงมา เพื&อยืนยันว่าการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร นัน? มีความถูกต้อง
สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน& และเพื&อให้มนใจว่
ั & าระบบ มาตรการ และกลไกต่างๆ
ของบริษทั ฯ นัน? ยังคงมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสีย& งด้านคอร์รปั ชันที
& &
อาจจะเกิดขึน? โดยให้แผนกตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. พนักงาน จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ& ห้สอดคล้องกับนโยบาย กรณีทม&ี ขี อ้ สงสัยอันมีหลักฐานที&
น่ าเชื&อถือเพียงพอว่ามีการคอร์รปั ชันเกิ
& ดขึน? หรือพบเห็นการฝา่ ฝืนนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน& พนักงานจะต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูบ้ งั คับบัญชาในระดับทีส& งู ขึน? ไป หรือ
แผนกตรวจสอบภายใน โดยบริษทั ฯ ให้คาํ มันว่
& าพนักงานจะได้รบั ความคุม้ ครอง และบริษทั ฯ จะมี
การมอบหมาย หรือแต่งตัง? เจ้าหน้าทีเ& พื&อดําเนินการสอบสวนทุกเบาะแสทีม& กี ารแจ้งเข้ามา เพื&อให้
เกิดความชัดเจน และให้ความเป็ นธรรมกับทุกๆ ฝา่ ย
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แนวทางการปฏิ บตั ิ
1. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ติ นตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน& โดยจะต้องไม่เข้าไปเกีย& วข้องกับเรือ& งคอร์รปั ชันใดๆ
&
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทัง? นี?
นโยบายจะต้องถูกประกาศ และเผยแพร่ภายในองค์กรอย่างทัวถึ
& ง เพื&อเป็ นแนวทางให้ผบู้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
2. พนักงาน จะต้องไม่เพิกเฉยเมือ& พบเห็นการกระทําของหน่ วยงานใดของบริษทั ฯ ทีก& ระทํา
การเข้าข่ายการคอร์รปั ชัน& โดยพนักงานจะต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูบ้ งั คับบัญชาในระดับที&
สูงขึน? ไป หรือแผนกตรวจสอบภายใน รับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวน และ
สอบสวน ข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษทั ฯ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีส& ะท้อนถึงความมุง่ มันต่
& อมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน& และมีนโยบายทีจ& ะไม่ลดตําแหน่ ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที&
ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน& แม้ว่าการกระทํานัน? จะทําให้บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษทั ฯ มี
กระบวนการสื&อสารอย่างชัดเจนเกีย& วกับนโยบายดังกล่าว อีกทัง? บริษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรม และ
คุม้ ครองพนักงานทีป& ฏิเสธการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รปั ชัน& หรือแจ้งเรือ& งคอร์รปั ชันให้
& กบั
บริษทั ฯ ทราบ
4. บริษทั ฯ มีกระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษผูบ้ ริหารและพนักงานทีไ& ม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน& ซึง& การลงโทษนี?รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีทบ&ี ริษทั ฯ เห็นว่า
จําเป็ น ทัง? นี? การกระทําใดๆ ทีฝ& า่ ฝืนหรือไม่เป็ นไปตามนโยบายนี? ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะ
ได้รบั การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบทีบ& ริษทั ฯ กําหนดไว้ นอกจากนี?หากการกระทําดังกล่าว
ยังผลให้ผบู้ ริหารและพนักงานต้องได้รบั โทษตามกฎหมาย บริษทั ฯ จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที&
ภาครัฐในการสืบสวน สอบสวน เพื&อเอาผิดทางกฎหมายกับผูบ้ ริหารและพนักงานทีก& ระทําการ อย่าง
เต็มความสามารถ
5. บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคล
และนิตบิ ุคคลใดๆ ทีต& อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีท& เ&ี กีย& วข้องกับบริษทั ฯ ให้บุคคล และนิตบิ ุคคลนัน? ๆ เข้าใจ
แนวทางทีต& อ้ งปฏิบตั งิ านร่วมกับบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันนี
& ? รวมถึง
บริษทั ฯ มีนโยบายในการแจ้งให้บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม นํามาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันนี
& ? ไป
ปฏิบตั ดิ ว้ ยเช่นกัน
6. บริษทั ฯ มุง่ มันที
& จ& ะสร้าง และรักษาวัฒนธรรมองค์กรทีย& ดึ มันว่
& าการคอร์รปั ชันเป็
& นสิง& ทีไ& ม่
สามารถยอมรับได้ ไม่สามารถประนีประนอมได้ ทัง? การทําธุรกรรมกับภาครัฐ และการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกันกับภาคเอกชน
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ข้อกําหนดในการดําเนิ นการ
1. นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน& ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการภายในทุกกระบวนการ
ของบริษทั ฯ โดยกําหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสื&อสารให้พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน& พร้อมทัง? ควบคุม ดูแลการปฏิบตั งิ าน ให้ระบบ
กลไก และมาตรการการต่อต้านการคอร์รปั ชัน& ได้รบั การดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื&อความชัดเจนในการดําเนินการในเรือ& งทีม& คี วามเสีย& งสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน& กรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังในเรือ& งดังต่อไปนี?
2.1 ของขวัญ และค่าใช้จ่ายการรับรอง
พนักงานพึงหลีกเลีย& งการเลีย? งรับรอง และการให้หรือรับของขวัญ ทีม& มี ลู ค่าสูงเกิน
สมควรหรือถีเ& กินสมควร เว้นแต่เป็ นการเลีย? งรับรองเพื&อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และ
เป็ นการรักษาสัมพันธภาพอันดีซง&ึ ถือเป็ นส่วนสําคัญในการประกอบธุรกิจ
พนักงานสามารถให้หรือรับของขวัญ หากเข้าเงือ& นไขทุกข้อดังต่อไปนี?
(1) ไม่เป็ นการกระทําโดยตัง? ใจเพื&อครอบงํา ชักนํ า หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื&อให้
ได้มาซึง& ความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทําทีไ& ม่เหมาะสม หรือเป็ นการ
แลกเปลีย& นอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื&อให้ได้มาซึง& การช่วยเหลือหรือ
ผลประโยชน์
(2) เป็ นไปตามกฎหมายทีเ& กีย& วข้อง
(3) เป็ นการให้ในนามบริษทั ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และเป็ นการให้อย่างเปิดเผย
ไม่ปกปิ ด
(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาล
สําคัญ เช่น สงกรานต์ ตรุษจีน ปีใหม่ เป็ นต้น ซึง& ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ปิ กติ
(5) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ใน
กรณีทบ&ี ริษทั อยูร่ ะหว่างจัดให้มกี ารประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รบั ของขวัญ
หรือการเลีย? งรับรองจากบริษทั ทีเ& ข้าร่วมประกวดราคานัน? ๆ
2.2 การบริ จาคเพือการกุศล
การบริจาคเพื&อการกุศล จะต้องกระทําในนามบริษทั แก่องค์กรใดๆ ทีม& วี ตั ถุประสงค์
เพื&อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็ นองค์กรทีเ& ชื&อถือได้ มีใบรับรอง และต้อง
ดําเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน? ตอนตามระเบียบของบริษทั ทีก& ําหนดไว้และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื&อให้มนใจว่
ั & าเงินบริจาค
ไม่ได้ถูกนํ าไปใช้เป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
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2.3 การให้ การสนับสนุน
การให้การสนับสนุ น ไม่ว่าจะเป็ นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สนิ แก่กจิ กรรมหรือโครงการ
ใดๆ ต้องมีการระบุช&อื บริษทั โดยการสนับสนุ นนัน? ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื&อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทด&ี ขี องบริษทั และต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน? ตอนตาม
ระเบียบของบริษทั ทีก& ําหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
2.4 ค่าอํานวยความสะดวก
ค่าอํานวยความสะดวก หรือ “ค่าหยอดนํ?ามันหล่อลื&น” คือสินบนจํานวนเล็กน้อย ซึง&
จ่ายให้แก่เจ้าหน้าทีข& องรัฐเพื&อเร่งประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านประจําวันหรือการ
ปฏิบตั งิ านทีจ& าํ เป็ น ซึง& เจ้าหน้าทีม& หี น้าทีต& อ้ งปฏิบตั อิ ยูแ่ ล้ว
บริษทั ไม่มนี โยบายจ่ายค่าอํานวยความสะดวก พนักงานควรหลีกเลีย& งกิจกรรมใดๆ ที&
อาจถูกร้องขอให้จ่ายค่าอํานวยความสะดวก หากพนักงานงานมีขอ้ สงสัย ข้อกังวล
หรือคําถามใดๆ เกีย& วกับการจ่ายค่าอํานวยความสะดวก ควรแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตาม
สายงานทราบ
2.5 การช่วยเหลือทางการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง คือการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเงินหรือรูปอื&น
แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูล้ งสมัครรับเลือกตัง? ทางการเมือง เพื&อสนับสนุ น
กิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้สงิ& ของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือ
สนับสนุ นพรรคการเมือง หรือการซือ? บัตรเข้าร่วมงานทีจ& ดั ขึน? เพื&อระดมทุนหรือบริจาค
เงินให้แก่องค์กรทีม& คี วามสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับพรรคการเมือง เป็ นต้น
บริษทั มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุ น หรือกระทําการอัน
เป็ นการฝกั ใฝพ่ รรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ&ง รวมทัง? ไม่ให้การสนับสนุ นหรือ
ช่วยเหลือผูส้ มัครรับเลือกตัง? ทางการเมืองคนใดโดยเฉพาะไม่ว่าทัง? ทางตรงหรือ
ทางอ้อม
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั มีสทิ ธิเสรีภาพทีจ& ะเข้าร่วมหรือสนับสนุ น
กิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็ นการส่วนตัว ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรือนําทรัพย์สนิ อุปกรณ์
เครือ& งมือใดๆ ของบริษทั ไปใช้ เพื&อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆ ทางการเมือง
โดยจะต้องกระทํานอกเวลาทําการ ทัง? นี? หากพนักงานใดเข้าร่วม จะต้องพึง
ระมัดระวังดําเนินการใดๆ ทีอ& าจทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่า บริษทั ได้ให้การสนับสนุ น
หรือฝกั ใฝใ่ น พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ&ง
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2.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จและการจัดซื:อจัดจ้าง
การติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าทีภ& าครัฐ หรือเอกชน จะต้องเป็ นไปด้วยความ
โปร่งใส ซื&อสัตย์ และต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ& กีย& วข้อง
การจัดหา/จัดซือ? ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์หรือขัน? ตอนทีก& ําหนดไว้ในระเบียบ
การจัดหา/จัดซือ? และสอดคล้องกับอํานาจดําเนินการ มีความเป็ นธรรมและโปร่งใสต่อ
ผูม้ สี ่วนเกีย& วข้อง ในการตัดสินใจ ต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ
และบริการทีไ& ด้รบั รวมทัง? คํานึงถึงมาตรฐานต่างๆ ทีผ& ขู้ ายสินค้าหรือบริการพึงมี เช่น
มาตรฐานสิง& แวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
นอกจากนี? ผูจ้ ดั หา/จัดซือ? จะต้องไม่ประกอบธุรกิจ ซึง& อาจนําผลประโยชน์มาเป็ นของ
ส่วนตนโดยอาศัยตําแหน่ งหน้าทีใ& นการจัดหา/จัดซือ? ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
รวมทัง? ไม่ใช้ขอ้ มูลทีไ& ด้รบั ทราบอันเนื&องจากการจัดหา/จัดซือ? เพื&อประโยชน์ส่วนตน
หรือผูอ้ &นื
การประเมิ นความเสียง
บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประเมินความเสีย& งอย่างสมํ&าเสมอในเรือ& งทีเ& กีย& วข้องกับการคอร์รปั ชัน&
ทีอ& าจจะเกิดขึน? รวมทัง? จัดทํามาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันให้
& เหมาะสมกับความเสีย& งทีป& ระเมินได้
การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ จะจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม& ปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื&อต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน& เพื&อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด& จี นเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ตลอดจน
พนักงานมีเจตคติในการต่อต้านคอร์รปั ชันร่
& วมกัน สามารถพัฒนาขึน? เป็ นค่านิยมร่วมอันทรงคุณค่า
ของบริษทั ฯ
การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
1. บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ& ะปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ทีเ& กีย& วข้องกับ
การรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ตลอดจนการบันทึกต่างๆ ทัง? ทีอ& ยูใ่ นรูปแบบของเอกสาร
และไฟล์ดจิ ติ อล ทัง? นี?เพื&อให้การตรวจสอบ และการสืบค้นย้อนหลังต่างๆ นัน? มีประสิทธิภาพ
2. ค่าใช้จ่ายทุกประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบ รวมทัง? มีการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลของ
บริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบทีเ& กี&ยวข้อง
3. บริษทั ฯ ไม่อนุ ญาตให้มกี ารบันทึกข้อมูลทีเ& ป็ นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ หรือทําการ
ตกแต่งบัญชี รวมทัง? จะต้องไม่มบี ญ
ั ชีนอกงบการเงิน เพื&อใช้สนับสนุ นหรือปกปิดการจ่ายเงินทีเ& ป็ น
การคอร์รปั ชัน&
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การอบรมและการสือสาร
1. พนักงานทุกคนจะได้รบั การเน้นยํ?าผ่านการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการประชุมต่างๆ
ภายในบริษทั ฯ อย่างสมํ&าเสมอ เกีย& วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน& ตลอดจนได้รบั การซักซ้อมวิธกี าร
รายงาน กรณีทพ&ี บเห็น หรือมีหลักฐานเพียงพอทีจ& ะสงสัยได้ว่า มีการคอร์รปั ชันเกิ
& ดขึน? เพื&อให้มนใจ
ั&
ว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงความมุง่ มันของบริ
&
ษทั ฯ และความสําคัญของบทบาทของพนักงานใน
การต่อต้านคอร์รปั ชัน& นอกจากนี?การบ่มเพาะให้พนักงานมีเจตคติทเ&ี ชื&อมันว่
& า การคอร์รปั ชันนั
& น? เป็ น
สิง& ทีไ& ม่อาจยอมรับ หรือเพิกเฉยได้ หากพบว่ามีการคอร์รปั ชันเกิ
& ดขึน? พนักงานจะต้องรายงานให้กบั
บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ล่าช้า จะเป็ นกลไกทีท& ําให้บริษทั ฯ สามารถระงับยับยัง? การคอร์รปั ชันที
& เ& กิดขึน?
ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ให้ปญั หาการคอร์รปั ชันที
& เ& กิดขึน? ลุกลามบานปลาย
2. บริษทั ฯ พร้อมทีจ& ะแลกเปลีย& นประสบการณ์ แนวทางการปฏิบตั ทิ ด&ี ี และแนวทาง
ความสําเร็จในการสนับสนุ นให้เกิดการต่อต้านการคอร์รปั ชัน& กับคู่คา้ และองค์กรต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เพื&อให้เกิดการแลกเปลีย& นเรียนรูร้ ะหว่างองค์กร ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
มาตรการ และกลไก ในการป้องกัน ควบคุม และต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่
& างต่อเนื&อง
3. บริษทั ฯ จะร่วมมือกับบริษทั ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่ม
อื&นๆ ตามความเหมาะสม ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส ประสานความร่วมมือกันในการต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่
& าง
มีประสิทธิภาพ
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผูร้ ายงาน
บริษทั ฯ จัดให้มชี ่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส หรือหากพนักงานต้องการคําแนะนํา
เกีย& วกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน& โดยผ่านช่องทางไปรษณียแ์ ละอีเมล ดังนี?
จดหมายลงทะเบียน

อีเมล

กรรมการอิสระ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน& จํากัด (มหาชน)
1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ทาวเวอร์ ชัน? 19
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
id@se-ed.com

สําหรับพนักงาน บริษทั ฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรือ& งทีพ& นักงานร้องเรียน โดย
พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน& การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือ
นโยบายบริษทั หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเกีย& วกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ได้โดยตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขัน? หรือเลขานุ การบริษทั ฯ หรือหน่ วยงานที&
รับผิดชอบในเรือ& งนัน? ๆ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้กําหนดให้แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุน
สัมพันธ์ ทําหน้าทีเ& ป็ นหน่ วยงานรับเรือ& งร้องเรียน ซึง& พนักงานสามารถแจ้งเรือ& งผ่านช่องทางนี? หรือ
ผ่านช่องทางอีเมลโดยตรงไปยังกรรมการอิสระ โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะ
ได้รบั การพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมเป็ นรายกรณีไป ซึง& กรรมการอิสระจะเก็บ
ข้อมูลผูแ้ จ้งเบาะแสเป็ นความลับและมีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสเพื&อให้ผแู้ จ้งเบาะแสและผู้
ร้องเรียนมันใจว่
& าจะไม่ได้รบั ผลกระทบ และจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื&อพิจารณาตามลําดับ
ประกาศ ณ วันที& 11 พฤษภาคม 2559

(นายทนง โชติสรยุทธ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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