นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย

นโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่

ที่มา
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“โออิชิ ”) ดาเนินธุรกิจด้ วยความยุติธรรมและยึดมั่น ตาม
จรรยาบรรณเครื อ โออิชิ รวมทัง้ คานึ งถึ งผลประโยชน์ สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย จากการดาเนิ น ธุ ร กิ จ นโยบาย
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น (“นโยบาย”) เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการตัดสินใจและดาเนินการเพื่อป้องกัน
การคอร์ รัปชัน่ รวมถึงเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจและเสริ มสร้ างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
ขอบเขตนโยบาย
นโยบายนามาใช้ กับกรรมการของโออิชิทุกท่าน (“กรรมการ”) ผู้บริ หารของโออิชิ (พนักงานตั ้งแต่ระดับผู้อานวยการ
ฝ่ ายจนถึงระดับกรรมการผู้จัดการ) และพนักงานของโออิชิทุกคน (“พนั กงาน”) นโยบายได้ ถูกกาหนดขึน้ เพื่อเป็ น
แนวทางให้ กรรมการและพนักงานทราบถึงสิ่งที่พึงปฏิบตั ิหรื อเพื่อทราบว่าบุคคลใดจะเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาในกรณีที่
เกิดข้ อสงสัย กรรมการและพนักงานมีหน้ าที่ต้องรั กษามาตรฐานสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ การไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายอาจถือเป็ นความผิดทางวินยั อย่างร้ ายแรง เป็ นการขัดต่อสัญญาและเป็ นความผิดอาญาของบุคคลนัน้ ๆ
และอาจสร้ างความเสียหายร้ ายแรงต่อชื่อเสียงและสถานะของโออิชิ กรรมการและพนักงานต้ องศึกษาและปฏิบตั ิ
ตามนโยบายนี ้ รวมถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมที่โออิชอิ าจจะประกาศใช้ เป็ นคราว ๆ ในอนาคต
วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติของนโยบายมีดังต่ อไปนี้
1.

คอร์ รัปชัน่ หมายถึง การรับ /ให้ สินบนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์อนั ไม่ชอบธรรมจากธุรกรรมทางธุรกิจ
หรื อการกระทาอันฉ้ อฉล

2.

กรรมการและพนัก งาน จะต้ อ งไม่ ย อมรั บ การคอร์ รั ป ชั่น ในทุ ก รู ป แบบ ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อม
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและหน่วยงานในทุกประเทศที่โออิชิดาเนินธุรกิจ

3.

กรรมการและพนักงาน ต้ องหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่

4.

กรรมการผู้ จัดการ บุคคลหรื อกลุ่มคนที่ ได้ รับ การแต่งตัง้ จากกรรมการผู้จัดการมีหน้ าที่ติดตามและ
ก าหนดให้ มี ร ะบบรองรั บ การต่ อ ต้ านการคอร์ รั ป ชั่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยรายงานต่ อ ประธาน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

5.

กรรมการผู้จัดการ บุคคลหรื อกลุ่มคนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากกรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่ทบทวนนโยบาย
ให้ ทันสมัย สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กฎระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมาย โดยรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท

6.

กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง มีหน้ าที่ในการเสริ มสร้ างความเข้ าใจและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
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7.

กรรมการและพนักงานจะต้ องเฝ้าระวังการคอร์ รัปชั่นใด ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ โออิชิ หากกรรมการพบการ
คอร์ รัปชั่น ให้ กรรมการแจ้ งการกระทาดังกล่าวแก่ประธานกรรมการตรวจสอบ หากพนักงานพบการ
คอร์ รัปชัน่ พนักงานมีหน้ าที่แจ้ งการกระทาดังกล่าวต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

8.

บุ ค คลที่ ก ระท าการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น จะถูก น าส่ง เข้ า สู่ก ระบวนการพิ จ ารณาความผิ ด ทางวิ นัย เมื่ อ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบได้ ตรวจสอบอย่างเพียงพอแล้ ว บุคคลผู้กระทาผิดจะถูกกาหนดบทลงโทษ
ตามกฎระเบียบของโออิชิว่าด้ วยการประพฤติผิดหรื อการละเมิดอย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่การกระทา
ดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ผิดกฏหมายด้ วย ผู้กระทาความผิดอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

9.

ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับต้ องดาเนินการให้ แน่ใจว่าพนักงานในสายบังคับบัญชาตระหนักถึงนโยบายและ
ต้ องติดตามการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

นโยบายของโออิชินี ้ได้ ถกู กาหนดขึ ้นเพื่อส่งเสริ มแนวปฏิบตั ิและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
วันที่ใช้ บงั คับ
นโยบายนี ้ให้ ใช้ บงั คับกับกลุม่ บริ ษัทโออิชิ ตั ้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้ นไป

_________________________
(นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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