บริษัท มติชน จำกัด (มหำชน)
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

นโยบำยกำรต่ อต้ ำนคอร์ รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
บริ ษัท มติชน จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจที่มีความโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย ต่อต้ านและ
ไม่สนับสนุนการคอร์ รัปชั่น เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (CG: Corporate
Governance) ที่ดี และตระหนักดีว่าการทุจริ ตคอรัปชั่น เป็ นภัยอย่างร้ ายแรงต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ด้ วยเหตุนี ้บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทา“นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรขึ ้น โดยกาหนดให้ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อมุง่ มัน่ ที่จะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดมัน่
ว่า “คอร์ รัปชั่นเป็ นสิ่งที่ยอมรั บไม่ ได้ ในกำรทำธุรกรรมทัง้ กับภำครั ฐและภำคเอกชน”
ควำมหมำย
การทุจริ ต (Corruption) หมายถึง การใช้ อานาจที่ได้ มาหรื อการใช้ ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรื อก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริ ตอาจเกิดได้ หลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจ้ า
พนักงานด้ วยการชักชวน การเสนอ การให้ หรื อการรับสินบนทังที
้ ่เป็ นเงินและสิ่งของ การมีผ ลประโยชน์ ทับซ้ อน
การฉ้ อฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้ าภายใต้ แรง
อิทธิพล การทุจรติดงั กล่าวมิได้ หมายความถึงเพียงความสัมพันธ์ ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านัน้ แต่ยงั
ครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรื อกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้ วยกันเองด้ วย
นโยบำยต่ อต้ ำนคอร์ รัปชั่น
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานดาเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม
โดยให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ
และข้ อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนด
ของกฎหมาย
แนวทำงกำรปฏิบัติ
1. กรรมการบริ ษัท และพนักงานทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณบริ ษัท
โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมเพื่อประโยชน์ทงต่
ั ้ อบริ ษัท ต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว และต่อคนรู้ จกั
2. การให้ หรื อรับ ของขวัญ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง ต้ องกระทาอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส
3. การให้ เงิ น บริ จาค หรื อเงิ น สนับ สนุน ต้ องมีวัตถุป ระสงค์ ชั ดเจน เป็ นไปอย่ างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบ
นอกจากนี ้เงินสนับสนุนทางการเมืองจะต้ องโปร่ งใสและเป็ นไปตามกฎหมายที่สามารถปฏิบตั ิได้ เท่านัน้
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4. ไม่ให้ สินบนทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม กับเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อตัวแทนของรัฐหรื อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ อง หรื อภาคเอกชน เพื่อให้ มีการตอบแทนการปฏิบตั ิที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ กันหรื อหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับ
งานของบริ ษัท
5. ไม่รับสินบนทัง้ ทางตรงหรื อทางอ้ อม จากเจ้ าหน้ าที่ภาครั ฐหรื อหน่วยงานของรั ฐ หรื อตัวแทนของรั ฐหรื อผู้มี
ส่วนเกี่ ยวข้ อง หรื อภาคเอกชน เพื่อเอือ้ ประโยชน์ ต่อข้ อตกลงหรื อสัญญาทางธุ รกิ จ การจัดซือ้ จัดจ้ างต้ อง
เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริ ษัท
6. พนักงานทุกระดับถือเป็ นหน้ าที่ในการแจ้ งเบาะแสไปยังผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่ระบุไว้ ในช่องทางการแจ้ ง
เบาะแส หากพบพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆที่กาหนดไว้
7. บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ดังที่ปรากฏในวิธี
ปฎิบตั ิในการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน
8. ผู้ที่ฝ่าฝื นข้ อกาหนดเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท จะต้ องได้ รับการพิจาณาโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ของบริ ษัท และได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
9. บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความรู้ และความเข้ าใจแก่กรรมการ
บริ ษัท พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้ องกับริ ษัท ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และรั บผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้ มีแนวปฏิบตั ิด้านการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชั่นที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารและพนักงานให้ ความสาคัญกับการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายจัดการและผู้บ ริ ห าร มีหน้ าที่ และรั บผิ ดชอบในการก าหนดให้ มีร ะบบและให้ การ
ส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทัง้
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ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้ อบังคับและข้ อกาหนดของกฎหมาย
4. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และรั บผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่าง
ถูก ต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บัติ อานาจดาเนิ น การ ระเบี ย บปฏิ บัติ แ ละกฎหมาย ข้ อก าหนด ของ
หน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้ าน
คอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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