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บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 

   ดว้ยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บริษทัเดลตา้ 
อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ คณะกรรมการชุด
ยอ่ย ผูบ้ริหาร และบุคลากรของบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในรูปแบบใดๆ 
ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหก้ารด าเนินงานสามารถสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ทราบแนวทางท่ีชัดเจนในการ
ด าเนินธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษทัฯ ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด กระบวนการด าเนินการ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความ
ยัง่ยนืต่อไป 

 
 
 
 
 
 

                       ……………………………....                               …………….……………… 
                           ( นายอนุสรณ์  มุทราอิศ )                                  (   MR. HSIEH SHEN YEN   ) 
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

 วตัถุประสงค์ (Objectives): 
   1. เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยทุกระดบัของบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ใดๆ ทั้งส้ิน 
  2. เพื่อส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของบุคลากรของบริษทัฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
ใหไ้ม่เพิกเฉยต่อการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
  3. เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์รในการด าเนิน
ธุรกิจร่วมกนัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 
 

 ขอบเขต (Scope): 
นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นฉบบัน้ีครอบคลุมการด าเนินงานของ ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินกิจการของบริษทัฯ  2 กลุ่มหลกัดงัน้ี 
1. ภายใน : กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทุกระดบั (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บุคลากรของเดลตา้ฯ หรือ บุคลากรของบริษทัฯ”) 

 
 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 ตามท่ี
แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

 “คอร์รัปชัน่” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้ สัญญา มอบ               
ให ้ ใหค้  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
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หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว
กระท าหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้บับริษทัฯ 
โดยเฉพาะ หรือ เพื่อใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

         หน้าที่ความรับผดิชอบ 

     คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

  ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสารไปยงับุคลากรของเดลตา้ฯ และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทางธุรกิจ รวมทั้ง ทบทวนให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ 
สภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นตน้    

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนา้ท่ีสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั และ
กฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

บุคลากรของเดลต้าฯ มีหนา้ท่ีรับทราบ และ ทบทวนนโยบายน้ีอยุเ่สมอ  รวมทั้งไม่เพิกเฉยเม่ือ
พบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  ทั้งน้ีบุคลากรของบริษทัฯ จะอา้งว่าไม่
ทราบนโยบายน้ีเพื่อใหพ้น้จากความรับผดิไม่ได ้ 
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คณะด าเนินการ  มีหน้าท่ีตรวจสอบ รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน  ให้ขอ้มูลและประสานงานท่ี
จ าเป็นต่อการด าเนินการทางวินยั  และ การด าเนินการทางกฎหมาย  ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของบริษทัฯ ท่ีเหมาะสมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะด าเนินการเป็น
คราวๆ แลว้แต่กรณีท่ีร้องเรียน  โดยมีฝ่ายแรงงานสัมพนัธ์และฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ ให้แนวทางใน
การตรวจสอบในกรณีท่ีเป็นการฝ่าฝืนวนิยัและการฝ่าฝืนกฎหมายตามล าดบั 

เลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีรวบรวมผลการด าเนินการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นจากช่องทางต่างๆ  
น าเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี   

 แนวปฏิบัตกิารต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

1. บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ท่ี
ก าหนดและประกาศไว ้และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

2. ผูท่ี้กระท าคอร์รัปชัน่และผูมี้ส่วนรู้เห็นหรือเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวินยัตามกฎของ
บริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้และไดรั้บโทษตามกฎหมาย 

3. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการเผยแพร่ ส่ือสารและฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายต่อตา้น
คอร์รัปชัน่แก่บุคลากรของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานตาม
นโยบายและแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ
ความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

   

มาตรการการปฏบิัติ 

การต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน (การติดต่อธุรกจิกบัผู้เกีย่วข้องทางธุรกจิ) 
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 บุคลากรของเดลตา้ฯตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ขณะท่ีก าลงัติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ ผูข้ายสินคา้ 
หุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ (ซ่ึงต่อไปน้ีให้เรียกรวมกนัว่า “บุคคลภายนอกท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ”)  
       1. บุคลากรของเดลตา้ฯตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจ
ขณะท่ี   ติดต่อกบับุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 

      2. บุคลากรของเดลตา้ฯ ตอ้งไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึง เงิน บตัรก านลั เช็ค หุ้น     
ของขวญัหรือสินบนอ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใดๆท่ีมีมูลค่า จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจ 
       3. บุคลากรของเดลตา้ฯ อาจรับของก านลัท่ีไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจก็ได ้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงเสียก่อน ทั้งน้ี การรับของก านลัเช่นวา่นั้น
ตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทาง
ธุรกิจของพนกังาน 
       4. บุคลากรของเดลตา้ฯ ไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหน้าท่ีของตนในบริษทัฯ เพื่อรับหรือ
เรียกร้อง ให้บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลภายนอกดงักล่าวให้บริการใดๆ ท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
      5. บุคลากรของเดลตา้ฯ แนะน าบุคคลให้แก่บริษทัฯ การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์
หรือขั้นตอนการจดัจา้งของบริษทัฯ อีกทั้งตอ้งไม่ท าเพื่อประโยชน์ส่วนตวัอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 
      6. บุคลากรของฯท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานเดียวกนั พึงไม่มีความสัมพนัธ์ใน
ฐานะคู่สมรสหรือบิดามารดา/บุตร 
       7. บุคลากรของเดลตา้ฯ ตอ้งไม่ให้สินบนแก่เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีราชการโดยการเสนอให้เงิน บตัร
ก านลั เช็ค หุน้ ของขวญัหรือสินบนอ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใดๆท่ีมีมูลค่า 
      8. บุคลากรของเดลตา้ฯท่ีละเมิดขอ้ก าหนดในวรรคก่อนตอ้งถูกลงโทษตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ
บริษทัฯ และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  

      9. บุคลากรของเดลตา้ฯ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนก่อนเสนอให้ของก านัล 
(ตวัอย่างเช่น ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ) หรือเล้ียงรับรองแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ โดยท่ียงัคงตอ้งปฏิบติัตามประเพณี
ปฏิบติัหรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายทอ้งถ่ินและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ดว้ย  ทั้งน้ีหากบุคลากร
ของเดลตา้ฯไม่ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนล่วงหน้าเน่ืองจากมีเหตุเร่งด่วนแล้ว ให้บุคลากรราย
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ดังกล่าวยงัพึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนหลังจากมอบของก านัลหรือเล้ียงรับรองแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจไปแลว้โดยถือเป็นหนา้ท่ีและไม่มีขอ้ยกเวน้ 
      10. บุคลากรของเดลตา้ฯไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทัฯ เพื่อมีความสัมพนัธ์
อนัมิชอบ ท าการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบติัในรูปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบติัโดยอาศยัเช้ือชาติ เพศ ความ
พิการหรือศาสนาเป็นเกณฑ)์ ลกัทรัพย ์ข่มขู่ บีบบงัคบั หรือการด าเนินการอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายอ่ืนๆ  
      11. ถา้บุคลากรของเดลตา้ฯมีค าถามเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันแลว้ บุคลากรฯ พึงตอ้งขอ
ความเห็นจากผูบ้งัคบับญัชาของตนเพื่อป้องกนัการเกิดขอ้โตแ้ยง้ข้ึน 
 

  การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
 

 1. เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
   1.1 การกระท าทุจริต คอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรง หรือทางออ้ม 
   1.2 การกระท าท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ  จนท าใหอ้าจสงสัยไดว้า่เป็นช่องทางในการทุจริต 
   1.3 การกระท าท่ีท าให้บริษทัฯ ได้โอกาสทางธุรกิจหรือ เสียผลประโยชน์ อย่างไม่เป็นธรรมและ
กระทบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ 
    1.4 การกระท าท่ีผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 2.  ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
 บุคลากรของเดลตา้ฯ ทุกรายมีหน้าท่ีตอ้งรายงานเร่ืองราวไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ีเม่ือพบเห็นการ

ทุจริต คอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทัฯ ท่ีละเมิดนโยบายน้ี  

 3.  กลไกแสดงความคิดเห็นส าหรับบุคลากรของบริษัทฯ  

(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีบุคลากรของเดลตา้ฯรายดงักล่าวสังกดัอยู ่

(2) หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 

(3) กล่องรับความคิดเห็น 

(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Whistleblow@deltathailand.com) 

 

 

mailto:csr@deltathailand.com
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   4.  กลไกแสดงความคิดเห็นส าหรับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ  รวมถึงผู้ร้องทุกข์จากภายนอกที่ไม่ข้องเกี่ยวกับ

ธุรกจิของบริษัทฯ 

(1) ตูรั้บความคิดเห็น (ตู ้ปณ 50 บางปู สมุทรปราการ 10280) 

(2) กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Whistleblow@deltathailand.com) 

(3) เวบ็ไซด ์www.deltathailand.com 

 

นโยบายและแนวทางการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลบั 
 1.  การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกีย่วข้อง 

 เน่ืองจากการร้องเรียน และการให้ขอ้มูล ท่ีกระท าไปโดยสุจริตใจ ยอ่มก่อให้เกิดประโยชน์อนัยิ่งใหญ่แก่ทั้ง  
บริษทัฯ และบุคลากรของเดลตา้ฯ เป็นส่วนรวม ดงันั้น ผูย้ื่นค าร้องเรียน  ผูใ้ห้ถอ้ยค า ให้ขอ้มูล ให้ขอ้เท็จจริง หรือให้
พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการร้องเรียน และท่ีเป็นผูพ้ิจารณาค าร้องเรียน เม่ือไดก้ระท าไปโดยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้ยุ่งยากประการใด ย่อมไดรั้บการประกนัการคุม้ครองว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิกจา้ง ลงโทษ 
หรือด าเนินการใดท่ีเกิดผลร้าย ต่อการประเมินผลงาน  สิทธิประโยชน์ รายได ้รวมถึงสวสัดิการใดๆ ท่ีพึงไดต้ามสิทธิ
ของการเป็นบุคลากรต่อบุคลากรดงักล่าว 
           บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมกบับุคลากรของบริษทัฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจโดยเท่าเทียมกนั

ตามกฎขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยจะให้ความคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียน และเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้น เป็นความลบั และจะ

ด าเนินการเพื่อคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยผูร้้องเรียนจะไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ ต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 

 
2.  การปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลและการเกบ็รักษาความลบั 

 บุคลากรของเดลตา้ฯ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ รวมทั้งผูร้้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยช่ือและ

ขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือรายงานการกระท าละเมิดของบุคลากรของบริษทัฯ รายอ่ืนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ สนบัสนุน

ใหบุ้คลากรของเดลตา้ฯ ระบุตวัตนของตนเม่ือท าการรายงานเพื่อความสะดวกในการต่อการติดต่อและสอบสวน   

เม่ือบุคลากรของเดลตา้ฯ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ท าการรายงานแลว้ หน่วยงานท่ีรับเร่ืองพึงด าเนินมาตรการ

ปกป้องคุม้ครองและป้องกนัท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถท าการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกนั

บุคลากรของบริษทัฯหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ รวมทั้งผูร้้องทุกข์จากภายนอกดงักล่าวจากการกลัน่แกลง้หรือการ

ปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม  

http://www.deltathailand.com/
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 การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 
  1. เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผูก้ลัน่กรอง สืบสวนขอ้เทจ็จริง 
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายใหต้วัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะให้ผูแ้จง้เบาะแส 
หรือร้องเรียนไดท้ราบ 

3. หากการสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาได้
กระท าการคอร์รัปชัน่ หรือทุจริตจริง บริษทัฯจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และให้สิทธิผูถู้ก
กล่าวหวาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าอนัทุจริต ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา 

4. หากผูถู้กร้องเรียน ได้กระท าการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้และหากการกระท าทุจริต
นั้นผิดกฎหมาย ผูก้ระท าความผิดอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทัฯ 
ค าตดัสินของกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์หรือ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูบ้ริหาร 
ถือเป็นอนัส้ินสุด 

 

       การเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
   เพื่อให้บุคลากรของบริษทัฯทุกรายในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษทัฯ จะ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทัฯ จะติดประกาศนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ใหบุ้คลากรของบริษทัฯรับทราบโดยทัว่กนั 
2. บริษทัฯ จะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทัฯ เช่น จดหมาย

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

 

 

 

 


