บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน)
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
(Anti-Corruption Policy)
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน) จะดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญ ในการต่อ ต้านการทุ จ ริ ต
หรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่ง ใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เ สี ย
ทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทได้กาหนดแนวทางในการประพฤติป ฏิบั ติที่ เ หมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายบริหา รและ
พนักงานในจริยธรรมทางธุร กิจ และจรรยาบรรณพนักงานซึ่ งเป็นส่ วนหนึ่ง ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริ ษั ท
การทุ จ ริ ต หรือ คอร์ รัป ชั่น หมายถึ ง “การปฏิ บั ติ ห รือ ละเว้น การปฏิ บั ติ ในต าแหน่ง หน้า ที่ห รื อใช้ อ านาจใน
ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบการฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์
อั น มิ ค วรได้ ทั้ ง นี้ ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การเรี ย ก รั บ เสนอ หรื อ ให้ ท รั พย์ สิ น รวมถึ ง ประโยชน์ อื่ นใดกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น ”
นอกจากนั้น บริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต หรือคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางใน
การนาไปปฏิบัติ ดังนี้
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทาหรื อสนั บสนุน การทุจริ ตหรื อ คอร์รั ปชั่ น ไม่ ว่ า กร ณี
ใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่ นอย่างเคร่งครัด
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีห น้าที่ ปฏิ บัติ ตามนโยบายการกากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดีแ ละการ
ต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รั ปชั่นโดยคณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารนามาตรการ
ต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
 จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ พนั กงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ พนั กงานมี ค วามซื่อ สัต ย์สุจ ริ ต ต่ อ
หน้าที่ และพร้อมจะนาหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกากั บดู แลกิจการที่ ดีเ ป็ น หลั ก
ปฏิบัติในการดาเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
 บริษัทจัดให้มีก ระบวนการบริหารงานบุ ค ลากรที่ สะท้ อนถึง ความมุ่ ง มั่น ของบริษั ท ต่อ มาตร การ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์รั ป ชั่ นตั้ ง แต่ ก ารคั ด เลื อ ก การอบรม การประ เมิ น ผลงาน การให้
ผลตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่ง
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บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน)
 บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ าระบบการควบคุ มภายในช่ วยให้
บริษัทบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่ วยงานให้เป็น ไป ตาม
ข้อกาหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้ อบกพร่ อง จุดอ่อน รวมถึงให้คาแนะน าในการ พั ฒ นา
ระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
 ให้ความร่วมมื อกั บภาครั ฐในการกาหนดให้ทุ กหน่วยงานที่ เป็น คู่สั ญญากับ ภาครั ฐ เปิดเผยแบบ
แสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย ต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต แห่ ง ชาติ
(ป.ป.ช.)
 กาหนดให้เลขานุการบริษัท และผู้จัดการตรวจสอบภายในเป็นบุค คลที่ ทาหน้าที่ใ ห้เ กิดการ ก ากั บ
ดูแลกิจการที่ดี
 กาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษัททั นทีที่ เกิ ดเหตุ หรือสงสัยว่ามีเหตุ ก าร ณ์
ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายที่กระทบต่อ ชื่อเสียงและฐานะการเงินบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที
วัน ที่มีผลบังคับใช้
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
ครั้งที่ 1/2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ…………….……………………………….

ลงชื่อ…………….……………………………….

(นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)

(นายประกิจ ตังติสานนท์)

เลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท
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