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บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
    
  ดว้ยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) จึงมีนโยบายหา้มมิให้กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรของบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ โดยนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่
ฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อใหท้ราบแนวทางท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อก าหนด 
กระบวนการด าเนินงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศไทย เพื่อพฒันาไปสู่องค์กรแห่ง
ความยัง่ยนืต่อไป 

 
 
 
 

                                                                                                     …………….……………… 
                                            (นายเซีย เชน เยน) 

         ประธานบริหาร 
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

วตัถุประสงค์ (Objectives): 
 1.   เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยทุก

ระดบัของบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ใดๆ ทั้งส้ิน 
2.    เพื่อส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของบุคลากรของบริษทัฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ให้ไม่

เพิกเฉยต่อการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
3.    เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์รในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 

ขอบเขต (Scope): 
นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นฉบบัน้ีครอบคลุมการด าเนินงานของ ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินกิจการของบริษทัฯ  2 กลุ่มหลกัดงัน้ี 
1.    ภายใน : กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ทุกระดบั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 

“พนกังานเดลตา้” 
 2.   ภายนอก : ผูข้ายสินคา้หรือบริการ  ตวัแทน ตวักลาง ผูรั้บจา้งอิสระ ท่ีปรึกษา คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ลูกหน้ี 

หน่วยงาน ราชการ หน่วยงานเอกชน ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ” 
 

ค านิยาม 
 “บริษทัฯ” หมายถึง บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ตามท่ีแจง้

ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

  “คอร์รัปช่ัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบ 
ให ้ใหค้  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น ของขวญั บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีอนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจหรือแนะน าธุรกิจให้กบั     
บริษทัฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้
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หน้าที่ความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุน
การต่อตา้นคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหนา้ท่ีพิจารณาทบทวนว่านโยบายมีความเหมาะสมและไดรั้บการปรับปรุง
อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นกังานเดลตา้มีความเขา้ใจและมีการน าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานเดลตา้ และผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ รวมทั้ง ทบทวนใหมี้
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นตน้    

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม 
ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปช่ัน มีหน้าท่ีในการตรวจสอบ รวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้
ขอ้มูลท่ีจ าเป็น  ใหค้วามร่วมมือและด าเนินการตามกระบวนทางกฎหมายเพื่อสอบสวนขอ้กล่าวหาดา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ให้ค  าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตรวมถึงการรวบรวมและบนัทึก
ผลการประเมินความเส่ียง   

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานวา่เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบั
ดูแล เพื่อให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

พนักงานเดลต้า มีหนา้ท่ีรับทราบ และทบทวนนโยบายน้ีอยุเ่สมอ รวมทั้งไม่เพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ี
เขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งน้ี บุคลากรของบริษทัฯ จะอา้งวา่ไม่ทราบนโยบายน้ีเพื่อให้พน้จากความ
รับผดิไม่ได ้ 

เลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีรวบรวมผลการด าเนินการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่จากช่องทางต่างๆ  น าเสนอต่อ
คณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี   
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แนวปฏิบัตกิารต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

1.  พนักงานเดลตา้ ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัฯ โดยตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดและ
ประกาศไว ้และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

2.  ผูท่ี้กระท าคอร์รัปชัน่และผูมี้ส่วนรู้เห็นหรือเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวนิยัตามกฎของบริษทัฯ 
ท่ีก าหนดไว ้และไดรั้บโทษตามกฎหมาย 

3.  บริษทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงาน
การทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษหรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่แมว้า่
การกระท านั้น จะท าใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  

5.  เพื่อสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการเผยแพร่ 
ส่ือสารและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรของบริษทัฯ อย่าง
สม ่าเสมอ  

6.  ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานตามนโยบาย
และแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียง
ดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

มาตรการการปฏบิัติ 

การต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน (การติดต่อธุรกจิกบัผู้ทีเ่กีย่วข้องทางธุรกจิ) 
 พนกังานเดลตา้ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ขณะท่ีก าลงัติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ ผูข้ายสินคา้ หุ้นส่วน
หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ (ซ่ึงต่อไปน้ีใหเ้รียกรวมกนัวา่ “ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ”)   

1.  พนกังานเดลตา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจขณะท่ี   
ติดต่อกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 

2.  พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่รับ/ไม่ให้ หรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
คนรู้จกั ซ่ึงเงิน บตัรก านลั เช็ค หุน้ ของขวญัหรือสินบนอ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใด ๆ ท่ีมีมูลค่า
จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ  

3.  พนกังานเดลตา้อาจรับของก านลัท่ีไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใดๆ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจก็ได ้โดยตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงเสียก่อน ทั้งน้ี การรับของก านลัเช่นว่านั้น ตอ้งเป็นไปตาม
นโยบายการให้ /รับของขวญัและการเล้ียงรับรองของบริษทัฯ กฎระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจหรือ
มารยาททางธุรกิจ และตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของพนกังาน 
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4.  พนกังานเดลตา้ไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหน้าท่ีของตนในบริษทัฯ เพื่อรับหรือเรียกร้องให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าวใหบ้ริการใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5.  เม่ือพนกังานเดลตา้จะแนะน าบุคคลใดให้กบับริษทัฯ การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์
หรือขั้นตอนการจดัจา้งของบริษทัฯ อีกทั้งตอ้งไม่ท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 

6.  พนกังานเดลตา้ท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานเดียวกนั พึงไม่มีความสัมพนัธ์ในฐานะคู่
สมรส บิดามารดา หรือ บุตร 

7.  พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่ใหสิ้นบนแก่เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ โดยการเสนอใหเ้งิน บตัรก านลั เช็ค หุน้ 
ของขวญั สินบน เงินค่าตอบแทนพิเศษ หรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีมีมูลค่า 

8.  พนกังานเดลตา้ท่ีละเมิดขอ้ก าหนดในวรรคก่อนตอ้งถูกลงโทษตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และ
อาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  

9.  พนักงานเดลตา้ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนก่อนเสนอให้ของก านัล (ตวัอย่างเช่น 
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ) หรือเล้ียงรับรองแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ โดยท่ียงัคงตอ้งปฏิบติัตามประเพณีปฏิบติั
หรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายทอ้งถ่ินและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ดว้ย  ทั้งน้ีหากพนกังาน
เดลตา้ไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนล่วงหนา้เน่ืองจากมีเหตุเร่งด่วนแลว้ ให้บุคลากรราย
ดงักล่าวยงัพึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนหลงัจากมอบของก านลัหรือเล้ียงรับรองแก่ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจไปแลว้โดยถือเป็นหนา้ท่ีและไม่มีขอ้ยกเวน้ 

10.  พนกังานเดลตา้ไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทัฯ เพื่อมีความสัมพนัธ์อนัมิชอบ 
ท าการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบติัในรูปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบติัโดยอาศยัเช้ือชาติ เพศ ความ
พิการหรือศาสนาเป็นเกณฑ)์ ลกัทรัพย ์ข่มขู่ บีบบงัคบั หรือการด าเนินการอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายอ่ืนๆ 

11.  ถา้พนกังานเดลตา้มีค าถามเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่แลว้ บุคลากรฯ พึงตอ้งขอความเห็น
จากผูบ้งัคบับญัชาของตนเพื่อป้องกนัการเกิดขอ้โตแ้ยง้ข้ึน 

 
 ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกบัการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลีย้งรับรอง (Gift and Entertainment) 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน สามารถใหข้องขวญัและเล้ียงรับรองพนัธมิตรทางธุรกิจได ้หากเขา้เง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่เป็นการกระท าเพื่อครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบ ผ่านการ

กระท าท่ีไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 
(2)  เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ ตามท่ีก าหนดไว ้
(3)  เป็นการใหใ้นนามบริษทัฯ ไม่ใช่ในนามของพนกังาน และกระท าอยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิด 
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(4)  ประเภท และมูลค่ามีความเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ  
(5)  เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การใหข้องขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกาลส าคญัซ่ึงเป็นธรรมเนียมปฏิบติั 

2.  กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน สามารถรับของขวญั หรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรือธรรมเนียม
ปฏิบติัปกติ โดยจะตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) และของก านลัท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้รายเดียวกนั
ภายในปีเดียวกนันั้นจะตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพนับาท) ทั้งน้ีของขวญัท่ีรับไดจ้ะตอ้งไม่เป็นเงินสด 
หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรก านลั บตัรของขวญั เป็นตน้ 

การให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง 

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนบัสนุนทางการเงิน ส่ิงของ 
และการเขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษทัฯ เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจทางการคา้ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 

2. บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนทางการเงินหรือส่ิงของให้แก่พรรคการเมือง นกัการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทาง
การเมืองใดๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บับริษทั 

3. พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่
แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพยสิ์น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ใน
การด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเขา้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัไม่ให้การด าเนินการใดๆ ท าให้เกิด
ความเขา้ใจวา่บริษทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 

การบริจาคเพือ่การกศุล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships)  
1. การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืน สามารถกระท าได้

โดยอาจเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม การประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่

บริษทั โดยมิไดมุ้่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2. การให้เงินสนบัสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นแก่กิจกรรมหรือโครงการใดจะตอ้งด าเนินการดว้ยความ

โปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย ตอ้งระบุช่ือผูใ้ห้ในนามบริษทัฯ เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมติัตาม

ระเบียบของบริษทัฯ และงบประมาณท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีการให้เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งมีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ  
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การจ่ายเงินเพือ่อ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

บริษทัฯ หา้มมิใหมี้การจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 
การจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง การจ่ายเงินจ านวนเล็กน้อยเพื่อชักจูงให้

หน่วยธุรกิจท่ีติดต่อดว้ยเร่งรัดให้มีการด า เนินการ หรือเพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจวา่จะมีการด าเนินการใดๆ ตามหนา้ท่ี ซ่ึงบุคคล
ดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งกระท าอยูแ่ลว้ โดยเป็นการจ่ายเงินซ่ึงเกินกวา่ท่ีอตัรากฎหมายก าหนด (ถา้มี) 
 
การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
 

1.  เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

(1) การกระท าทุจริต คอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรง หรือทางออ้ม 
(2) การกระท าท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

จนท าใหอ้าจสงสัยไดว้า่เป็นช่องทางในการทุจริต 
(3) การกระท าท่ีท าให้บริษทัฯ ไดโ้อกาสทางธุรกิจหรือ เสียผลประโยชน์ อย่างไม่เป็นธรรมและกระทบต่อ

ช่ือเสียงของบริษทัฯ 
(4) การกระท าท่ีผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 2.  ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

พนกังานเดลตา้ ทุกรายมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานเร่ืองราวไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ีเม่ือพบเห็นการทุจริต 
คอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทัฯ ท่ีละเมิดนโยบายน้ี  

 3.  กลไกแสดงความคิดเห็นส าหรับบุคลากรของบริษัทฯ  
(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานเดลตา้รายดงักล่าวสังกดัอยู ่

(2) กล่องรับความคิดเห็น 

(3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com) 

4.  กลไกแสดงความคิดเห็นส าหรับผู้เกีย่วข้องทางธุรกจิ รวมถึงผู้ร้องทุกข์จากภายนอกทีไ่ม่ข้องเกีย่วกบัธุรกิจของ
บริษัทฯ 

(1) ตู ้ปณ 50 บางปู สมุทรปราการ 10280 

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Whistleblow@deltathailand.com) 

(3) เวบ็ไซด ์www.deltathailand.com 

5.  กรณเีร่งด่วนสามารถติดต่อมาทีเ่ลขานุการบริษัทฯ : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ wilailak@deltaww.com  
 

http://www.deltathailand.com/
mailto:wilailak@deltaww.com
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นโยบายและแนวทางการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลบั 

1.  การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกีย่วข้อง 
เน่ืองจากการร้องเรียน และการให้ขอ้มูล ท่ีกระท าไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนัยิ่งใหญ่แก่ทั้ง  
บริษทัฯ และพนกังานเดลตา้ เป็นส่วนรวม ดงันั้น ผูย้ื่นค าร้องเรียน  ผูใ้ห้ถอ้ยค า ให้ขอ้มูล ให้ขอ้เท็จจริง หรือ
ให้พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการร้องเรียน และท่ีเป็นผูพ้ิจารณาค าร้องเรียน เม่ือไดก้ระท าไปโดยสุจริตใจ แม้
จะเป็นเหตุให้เกิดขอ้ยุง่ยากประการใด ยอ่มไดรั้บการประกนัการคุม้ครองวา่จะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะ
เลิกจ้าง ลงโทษ หรือด าเนินการใดท่ีเกิดผลร้าย ต่อการประเมินผลงาน  สิทธิประโยชน์ รายได้ รวมถึง
สวสัดิการใดๆ ท่ีพึงไดต้ามสิทธิของการเป็นบุคลากรต่อบุคลากรดงักล่าว 
            
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมกบับุคลากรของบริษทัฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจโดยเท่าเทียมกนั
ตามกฎขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยจะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียน และเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้น เป็นความลบั และ
จะด าเนินการเพื่อคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยผูร้้องเรียนจะไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ ต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 

2.  การปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลและการเกบ็รักษาความลบั 

พนกังานเดลตา้ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ รวมทั้งผูร้้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยช่ือและขอ้มูล
ส่วนบุคคลเม่ือรายงานการกระท าละเมิดของบุคลากรของบริษทัฯ รายอ่ืนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ สนบัสนุน
ใหพ้นกังานเดลตา้ ระบุตวัตนของตนเม่ือท าการรายงานเพื่อความสะดวกในการต่อการติดต่อและสอบสวน   
 
เม่ือพนักงานเดลตา้ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ท าการรายงานแล้ว หน่วยงานท่ีรับเร่ืองพึงด าเนินมาตรการ
ปกป้องคุม้ครองและป้องกนัท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถท าการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อ
ป้องกนับุคลากรของบริษทัฯหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ รวมทั้งผูร้้องทุกข์จากภายนอกดงักล่าวจากการกลั่น
แกลง้หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม  

 

การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

1.  เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูก้ลัน่กรอง สืบสวนขอ้เทจ็จริง 

2.  ระหวา่งการสืบสวนขอ้เทจ็จริง กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะให้ผูแ้จง้เบาะแส หรือ
ร้องเรียนไดท้ราบ 

3.  หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาได้
กระท าการคอร์รัปชัน่ หรือทุจริตจริง บริษทัฯจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และให้
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สิทธิผูถู้กกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทุจริต ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา 

4.  หากผูถู้กร้องเรียน ได้กระท าการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น จะตอ้งได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้และหากการ
กระท าทุจริตนั้นผดิกฎหมาย ผูก้ระท าความผดิอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวนิยัตาม
ระเบียบของบริษัทฯ ค าตัดสินของกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูบ้ริหาร ถือเป็นอนัส้ินสุด 

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

   เพื่อใหบุ้คลากรของบริษทัฯทุกรายในองคก์รไดรั้บทราบนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ จะด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯ จะติดประกาศนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ใหบุ้คลากรของบริษทัฯรับทราบโดยทัว่กนั 
2. บริษทัฯ จะเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทัฯ เช่น จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์  เวบ็ไซตบ์ริษทั รายงานประจ าปี และ รายงานความย ัง่ยนื เป็นตน้ 
3. บริษทัฯ จะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต อยา่งสม ่าเสมอ 

 
 
 


