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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) 

บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

บริษทั ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ ("บริษทัฯ") มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมี

คุณธรรมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชนั โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ

สังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนว

ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษทัฯ ในปี 2565 น้ี ทางบริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัเพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ 

เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีนโยบายท่ีก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ี

เหมะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร และเพื่อให้การตดัสินใจ และการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไดรั้บการพิจารณา และปฏิบติัอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท า "นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั" 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแห่ง

ความยัง่ยนื 
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1. ขอบเขต 

1.1. นโยบายน้ีใชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งทุกคนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

1.2. บริษทัจะด าเนินการให้ผูรั้บสิทธิหรือบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการแทนในนามบริษทั จะตอ้งปฏิบติัตาม
นโยบายน้ี 

2. ค านิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

2.1. การคอร์รัปชัน  หมายถึง การใช้อ านาจท่ีได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัมิควรได ้ซ่ึง

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น ซ่ึงอาจเกิดไดห้ลายลกัษณะ เช่น การติดสินบนไม่ว่าจะดว้ยการให ้

การเสนอ ให้ค  ามัน่สัญญาว่าจะให้ การรับ การเรียกร้องทั้งท่ีเป็นตวัเงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือ

ประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสมกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือเอกชน หรือผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะ

โดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวกระท าการหรือละเวน้กระท าการตามหนา้ท่ี

อนัเป็นการใหไ้ดม้า หรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ 

2.2. ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าท่ี หรือด้วยกฎหมายของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทั้งของบริษทั ของลูกคา้ และของคู่คา้ หรือคู่สัญญาของบริษทั อาทิ การท า

หลักฐานการเงินเป็นเท็จ การน าทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใช้ส่วนตวั การเบียดบัง การยกัยอก 

ฉอ้โกง การกระท าในลกัษณะท่ีมีการขดักนัของผลประโยชน์ เป็นตน้ 

2.3. การจ่ายเงินคอร์รัปชัน หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต หมายความรวมถึง การจ่ายเงิน
ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใด ๆ โดยตรงจากบริษทัเอง หรือผา่นลูกคา้/คู่คา้ หรือบุคคลท่ีสาม 

2.4. การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงิน หรือในรูปแบบอ่ืน 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือ

สนบัสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบตัรเขา้ชมงานท่ีจดัเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องคก์รท่ีมี

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง เป็นตน้ 

2.5. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าท่ีพนักงานมีผลประโยชน์ส่วน
ตนมากจนมีผลต่อการตดัสินใจหรือการปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีพนักงานนั้น และส่งผล

กระทบต่อประโยชน์ของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

3. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

3.1. ห้ามกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริต          
คอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยการปฏิบติัตามนโยบายน้ีให้ครอบคลุมทั้ง

กลุ่มบริษทัฯ และก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั

อย่างสม ่าเสมอ และทบทวนแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ประกาศ 

กฎหมาย และะการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
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3.2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานกระท าการใด ๆ ซ่ึงเขา้ข่าย “ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์” 
ไม่วา่จะเป็นการกระท าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

3.3. บริษทัพฒันามาตรการการต่อตา้นการทุจริคคอร์รัปชนัให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง 
หลกัปฏิบติัดา้นศีลธรรม โดยจดัให้มีการประเมินและทบทวนความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้ง จดัท าเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติท่ี

ชดัเจนเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

3.4. บริษทัจะไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง โดยจะวางตวัเป็น
กลางทางการเมือง และจะไม่ให้การสนับสนุนผูส้มัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคนหน่ึง

โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี บริษทัถือว่าพนักงานทุกระดบัมีสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุกกิจกรรมทางเมืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระเป็นการ

ส่วนตวั โดยกระท านอกเวลางาน และไม่ใช้ทรัพยสิ์นของบริษทั หรือกล่าวอา้งในนามบริษทัเพื่อ

กระท าการดงักล่าว 

3.5. บริษทัจดัใหมี้การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้นกังานมีการปฏิบติัท่ีไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะดา้นงานขาย การตลาด และจดัซ้ือจดัจา้ง 

3.6. บริษทัจดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใส และถูกตอ้งแม่นย  า 

3.7. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัน้ีใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่
การสรรหา และการคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลการ

ปฏิบติังานพนกังาน และการใหผ้ลตอบแทน 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

4.1. คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าท่ีพิจารณาและอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านทุจริต        

คอร์รัปชนัให้เกิดขึ้นในบริษทั เพื่อให้ทุกคนในบริษทัไดเ้ขา้ใจ และตระหนักถึงความส าคญัของ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร พร้อมทั้ง กรณี

ท่ีคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันได้รายงานการกระท าการทุจริตคอร์รัปชันท่ีส่งผล

กระทบต่อบริษทั คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา ขอ้แนะน า พิจารณาบทลงโทษ และ

ร่วมกนัหาวิธีการแกไ้ขปัญหา ใหก้บักรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 

4.2. คณะกรรมการตรวจสอบสอบ มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการ
ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ภายในบริษทั เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อระบบการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ 

4.3. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวข้องกับเร่ืองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าท่ีรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัท

ไดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
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4.4. ส่วนตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบติังานว่า
เป็นไปตามนโยบาย แนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้กฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และบริษัทย่อย มีความ

เหมาะสมเพียงพอ และใหมี้การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  

4.5. ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มี
ระบบใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน และควบคุมดูแลเพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

มีการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั รวมทั้ง มีการทบทวนความเหมาะสม

ของมาตรการต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอวา่มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั 

5. แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริต         

คอร์รัปชนัทั้่งทางตรง หรือทางออ้ม ดงัน้ี 

5.1. คณะกรรมการของบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดบัของบริษทั และบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติังาน
ด้วยความเป็นธรรม ซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส ในการปฏิบัติงานและด าเนินธุรกิจร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก และการปฏิบัติงานนั้นตอ้งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยมี

หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ซ่ึงอยูใ่นจรรยาบรรณบริษทั 

5.2. สนบัสนุนให้ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามพนัธสัญญาต่อผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

5.3. บริษทัจดัให้มีการส่ือสารนโยบายและแนวทางปฏิบติัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เช่น ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางการคา้ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เป็น

ตน้ โดยคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความร่วมมือปฏิบติัตามนโยบายน้ีอย่างเคร่งครัด หรือร่วมสนับสนุน

บริษทัในการต่อตา้นการทุจริต 

5.4. สนับสนุนให้มีการปลูกจิตส านึกของผูบ้ริหารและพนักงานให้ละเวน้การทุจริต และตระหนักถึง
โทษภยัของการทุจริต 

5.5. กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อรูปแบบการทุจริต           
คอร์รัปชนั ดงัน้ี 

5.5.1. หา้มใหห้รือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่วา่จะดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหผู้อ่ื้นกระท าแทนตน 

5.5.2. การให้หรือรับของขวญั การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ จากลูกคา้ คู่คา้ หรือบุคคลท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดไว ้
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5.5.3. การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทั้ง ไม่เป็นการกระท าการใด ๆ ท่ีจะมีผลเสีย

หายต่อสังคมส่วนรวม หรือถูกน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

5.6. บริษทัจดัให้มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานมีการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม หรือขดัต่อนโยบาย ฯ โดยเฉพาะงานขาย งานจดัซ้ือ การ

ควบคุมการก าจดัของเสีย และงานขนส่ง 

5.7. บริษทัจดัใหมี้ระบบการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใส และถูกตอ้งแม่นย  า 

5.8. บริษทัจดัให้ความรู้ดา้นมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัแก่คณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต และมีความ

รับผิดชอบ 

5.9. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกระดบัของบริษทัและบริษทัย่อย ไม่ควรละเลย หรือ
เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัย่อย 

ต้องแจ้งผูบ้ ังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงต่างๆ รวมทั้ง จดัให้มีช่องทางในการรับขอ้ร้องเรียนทั้งจากบุคคลภายนอก และบุคคล

ภายในบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

5.10.  บริษทัจดัให้มีกลไกในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด การคุ ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส การสืบสวน
ข้อเท็จจริง การลงโทษผูก้ระท าผิด การรายงานผล การให้ค  าปรึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผูแ้จ้ง

เบาะแสจะไดรั้บความคุม้ครอง และมีการด าเนินการอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส 

5.11. บริษทัตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชนั หรือแจง้เร่ืองการ
ทุจริตคอร์รัปชันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทจะไม่ไล่ออก ปลดออก ลด

ต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชนั แมว้า่ การกระท านั้นจะท า

ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

5.12. บุคคลใด หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริตท่ีมีผล
เก่ียวขอ้งกบับริษทั และบริษทัย่อย ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ให้

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูบ้งัคบับญัชาทราบ

ทนัที หรือแจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสตามท่ีไดก้ าหนดในนโยบายการรับขอ้ร้องเรียนและแจง้

เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชนั 

5.13. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัน้ีใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่
การคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบติังานของพนกังาน 

และการให้ผลตอบแทนโดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนักงาน

เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 



7 | 10                                                      T I R A T H A I  G R O U P  

6. เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 

6.1. พบเห็นการกระท าท่ีทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รโดยทางตรง หรือทางออ้ม เช่น พบเห็น
บุคคลในองค์กรติดสินบนหรือรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานเอกชน 

6.2. พบเห็นการกระท าท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั จนท าใหส้งสัยไดว้า่อาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชนั 

6.3. พบเห็นการกระท าท่ีท าให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั พบเห็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

7. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 

บุคคลใด หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชนั หรือส่อไปในทางทุจริตท่ีมีผลเก่ียวขอ้ง

กบับริษทั และบริษทัยอ่ย ทั้งทางตรงและทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควร

แจง้ผ่านช่องทางการรับเร่ืองตามนโยบายการรับขอ้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท าผิด และการ

ทุจริตคอร์รัปชนัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี 

โดยผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และ

หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้และส่งมายงัช่องทางรับเร่ือง ดงัน้ี 

7.1. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลรับแจง้เบาะแสของบริษทั whistleblower@tirathai.co.th หรือ 

7.2. แจง้ผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทั https://www.tirathai.co.th หรือ 

7.3. แจง้ผา่นช่องทางกล่องรับแจง้เบาะแส 

7.4. จดหมายธรรมดา น าส่ง :  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส านกัเลขานุการบริษทั 

บริษทั ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8D ถ.สุขมุวิท ต.แพรกษา  

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 

ทั้งน้ี หากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนมีขอ้ร้องเรียน กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ หรือรอง

ประธานคณะกรรมการบริหาร ขอใหท้่านส่งเร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

บุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั คือ ผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่มของบริษทั ได้แก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจ้าหน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ทั้งน้ี ไม่ว่าท่านจะแจ้งดว้ยวิธีใดดังกล่าวขา้งตน้ ทางบริษทัจะ

รักษาความลบัของท่านอยา่งเหมาะสม 
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8. มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลบั 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน และผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ี

อยู่ หรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ขอ้มูลได ้และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียน 

และผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการสอบสวนเร่ือง

ร้องเรียนเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชนั จะท าหนา้ท่ีในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในการ

สืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บความเดือดร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจาก

การแจง้เบาะแสร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ขอ้มูล โดยขอให้ผูร้้องเรียนส่งเร่ืองร้อง เรียนมายงั

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ มีหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อ

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้

ไดรั้บความเดือดร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส ร้องเรียน การ

เป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล 

กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ สามารถมอบหมายงานให้กบัผูบ้ริหารคนใด คนหน่ึงในการท า

หน้าท่ีแทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน 

และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลได้ โดยผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมาย ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีได้รับแจ้ง

เบาะแส หรือผูร้้องเรียน ทั้งโดยทางตรง หรือทางออ้ม (เช่น ผูถู้กกล่าวหาเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน

โดยตรง) 

ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคล

อ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

9. ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

9.1. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ท าหน้าท่ีพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริง และหลักฐาน

ประกอบต่างๆ  

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริษัท บริษัทก าหนดให้

คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริง คือ คณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

9.2. ระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจริง กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอาจจะมอบหมายให้ตวัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความ

คืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ 

9.3. หากสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่า ผู ้ท่ีถูกกล่าวหาได้
กระท าการทุจริตคอร์รัปชนัจริง บริษทัจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และใหสิ้ทธิ
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ผูถู้กกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทุจริตตามท่ีไดถู้กกล่าวหา 

9.4. หากผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าการทุจริตคอร์รัปชนัจริง การทุจริตคอร์รัปชนันั้นถือว่าเป็นการกระท า
ผิดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั จะตอ้งไดรั้บการ

พิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้และหากการกระท าทุจริตคอร์รัปชนันั้น 

ผิดกฎหมาย ผูก้ระท าผิดอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ี โทษทางวินัยตามระเบียบของ

บริษทั ค าตดัสินของกรรมการบริหารถือเป็นอนัส้ินสุด ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน มีหน้าท่ีในการรับ

เร่ือง หาขอ้มูล และตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามท่ีไดรั้บแจง้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัให้

ร่วมกันพิจารณา และก าหนดโทษตามท่ีเห็นสมควร และต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม เม่ือ

เปรียบเทียบกบับทลงโทษส าหรับพนกังาน 

9.5. บริษทัจะให้ความเป็นธรรม และความคุม้ครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองทุจริตคอร์รัปชนัท่ี
เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมของบริษทั โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และบริษทัจะ

ด าเนินการตามมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัป

ชนัโดยเคร่งครัด ตามท่ีก าหนดในนโยบายและระเบียบปฏิบติัดา้นบุคคล และ/หรือมาตรการ การ

ร้องเรียน และการแจง้เบาะแสของบริษทั 

10. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะด าเนินการ 

ดงัต่อไปน้ี 

10.1. บริษทัจะติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ในสถานท่ีเด่นชดัท่ีทุกคนในบริษทั
สามารถเขา้ถึงและอ่านได ้

10.2. บริษทัจะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทั เช่น 
จดหมาย อีเมล เวบ็ไซตบ์ริษทั และรายงานประจ าปี เป็นตน้ 

10.3. บริษทัจะจดัใหมี้การอบรมนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัใหแ้ก่พนกังานใหม่  
10.4. บริษทัจะทบทวนนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายรับขอ้ร้องเรียน และการแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชนัเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังานของกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบริษทัไดป้ระกาศใช ้ 

คณะกรรมการบริษทัขอให้คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกระดบั ทุกคน ศึกษา ท าความเขา้ใจใน

นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี บริษทัถือว่านโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั 




