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บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด  (มหำชน) 

แนวปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

บทน ำ 

 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนภำยใต้กำรก ำกับ

ดูแลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ได้ยึดมั่นในหลักกำรด ำเนินธุรกิจซึ่งให้ควำมส ำคัญกับควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นธรรมซึ่งเป็น

หลักกำรส ำคัญที่บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติมำโดยตลอด ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีควำมประสงค์ที่จะเข้ำร่วมโครงกำร

แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) 

เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กรภำคเอกชนอ่ืนๆ ในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจโดยสุจริตโดยกำรป้องกัน

และแก้ปัญหำกำรทุจริตในทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจเพื่อส่งเสริมสภำพแวดล้อมทำงกำร

แข่งขันที่เป็นธรรม ด้วยเหตุผลดังกล่ำวบริษัทฯ จึงได้จัดท ำแนวปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลำกรของบริษัทฯ ได้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ และถือปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งแนวปฏิบัติน้ี

เป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกที่เคยมีระบุไว้ในประกำศบริษัทฯ ที่ 13/2559 เร่ือง ขอควำมร่วมมือ

พนักงำนฯ ในเร่ืองกำรป้องกันกำรทุจริตภำยในองค์กร ซึ่งประกำศใช้เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2559 ซึ่งยังคงมี

ผลใช้บังคับอยู่ 

1. ค ำนิยำม 

 ตำมแนวปฏิบัติฉบับนี้ 

 “บริษัทฯ” หมำยถึง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) 

 “บุคลำกรของบริษัทฯ” หมำยถึง กรรมกำรและพนักงำนลูกจ้ำงของบริษัทฯ และของบริษัท  

              ในเครือ  

“ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลภำยนอกที่ 

  เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ในทำงธุรกิจ เช่น คู่ค้ำ หุ้นส่วน ผู้รับเหมำ ตัวแทน   
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 นำยหน้ำ เป็นต้น 

 “พนักงำน” หมำยถึง พนักงำนลูกจ้ำงของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) 

 “บริษัทในเครือ” หมำยถึง บริษัทย่อยของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) 

“คอร์รัปชั่น”  (Corruption)  หมำยถึง รูปแบบหนึ่งของ “กำรกระท ำที่เป็นกำรทุจริต” (fraudulent acts) 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจ โอกำส หรือช่องทำงซึ่งเกิดจำกต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรท ำงำนของตนเป็นเคร่ืองมือ

หรือปัจจัยในกำรกระท ำควำมผิดเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ตอบแทน (สินบน) ไม่ว่ำผลประโยชน์ดังกล่ำวจะ

อยู่ในรูปแบบใดและผู้รับประโยชน์จะเป็นผู้ใดก็ตำม ซึ่งกำรรับผลประโยชน์ดังกล่ำวนั้นอำจเป็นกำรรับโดยตรง

หรือรับผ่ำนบุคคลอ่ืน ซึ่งผลจำกกำรกระท ำดังกล่ำวก่อให้ควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทอ่ืนๆ ที่อยู่ใน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง (Sri Trang Group) ซึ่งควำมเสียหำยนั้นรวมถึง (แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ) ควำมเสียหำยทำง

ทรัพย์สิน กำรเงิน ธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำร และชื่อเสียงทำงธุรกิจกำรค้ำ 

“ของขวัญ” หมำยถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ที่ให้แก่กันเพื่ออัธยำศัยไมตรี ให้โดยเสน่หำ 

ให้เพื่อกำรสงเครำะห์หรือให้เป็นสินน้ ำใจ ตำมวำระโอกำสต่ำงๆ หรือกำรให้เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทนไม่วำ่

ประโยชน์ตอบแทนนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตำม  

“ค่ำเลี้ยงรับรอง” หมำยถึง คำ่อำหำร ค่ำเคร่ืองดื่ม ค่ำสถำนที่ ค่ำบริกำร ที่ใช้ในกำรเลี้ยงอำหำรและงำน

เลี้ยงรับรอง (ตำมที่ระบุในข้อ 5.2) และรวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหน่ึงของกำรเลี้ยงอำหำร

และงำนเลี้ยงรับรองดังกล่ำวด้วย เช่น ค่ำวงดนตรี ค่ำจ้ำงนักแสดงที่มำให้ควำมบันเทิงในงำนเลี้ยง ฯลฯ  

2.  ควำมส ำคัญของแนวปฏิบัติเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อวัฒนธรรมองค์กร 

 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม มุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมำย หลักศีลธรรม และ

หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อให้นโยบำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ได้ในทำงปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ใช้ช่องทำง

กำรสื่อสำรภำยในองค์กรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในเร่ืองนีต้ลอดจนส่งเสริมกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่

บุคลำกรของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งต่อต้ำน

และปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภทซึ่งจะเป็นรำกฐำนที่ดีของกำรพัฒนำองค์กรธุรกิจอย่ำงยั่งยืนสืบ

ต่อไป 
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 3. แนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.1 บุคลำกรของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องยึดถือและปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติฉบับนี้

อย่ำงเคร่งครัด 

3.2 บุคลำกรของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องแจ้งหรือรำยงำนตำมข้อ 6.2 ให้

คณะกรรมกำรควบคุมและป้องกันกำรทุจริตภำยในองค์กรหรือเลขำนุกำรบริษัทได้รับทรำบเมื่อพบเห็นกำร

กระท ำที่เป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นหรือสงสัยว่ำจะเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งพนักงำนที่แจ้งหรือรำยงำนจะ

ได้รับควำมคุ้มครองจำกบริษัทฯ ตำมที่ระบุในข้อ 6.3 และข้อ6.4 

3.3 พนักงำนผู้ที่กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นจะถูกพิจำรณำลงโทษทำงวินัย และรับโทษตำมกฎหมำยหำกกำร

กระท ำดังกล่ำวเป็นกำรละเมิดต่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ระบุในข้อ 6.6.2.1 

4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบและก ำกับดูแล 

4.1 คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้กำรบังคับใช้นโยบำยเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้    

4.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบกำรควบคุมภำยใน 

(Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)  รวมทั้งก ำกับดูแลและตรวจสอบควำม

ถูกต้องของ กำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติฉบับนี้ 

4.3 คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

ตลอดจนทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำง

ธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองระเบียบข้อบังคับและกฎหมำย    

4.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต

คอร์รัปชั่นและทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้เพียงพอเหมำะสม พร้อมทั้งรำยงำนผลกำร

ปฏิบัติงำนพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท   

4.5 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในองค์กร รวมทั้งกำรตรวจสอบกำร

ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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5. แนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น      

5.1 ค่ำของขวัญ ค่ำเลี้ยงรับรอง     

ดูควำมหมำยของ “ค่ำของขวัญ” และ “ค่ำเลี้ยงรับรอง” ตำมที่ระบุในข้อ 1 

แนวปฏิบัติ           

พนักงำนสำมำรถให้หรือรับของขวัญหรือจัดงำนเลี้ยงรับรองหรือเข้ำร่วมงำนเลี้ยงรับรองกับพันธมิตร

ทำงธุรกิจได้ตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้   

(1) เพื่อเป็นไปตำมมำรยำทและประเพณีนิยมโดยปกติทั่วไปในกำรด ำเนินธุรกิจเท่ำนั้น ไม่ใช่เป็นกำร

กระท ำโดยตั้งใจเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกิจหรือหวังผลประโยชน์ทำงธุรกิจเป็นกำรตอบ

แทน  

(2) ในกรณีกำรให้หรือรับของขวัญนั้น จะต้องเป็นกำรให้หรือรับในนำมของบริษัทฯ เท่ำนั้น ไม่ใช่ในนำม

ของกรรมกำรบริษัทหรือพนักงำน และจะต้องกระท ำอย่ำงเปิดเผย 

(3) ของขวัญที่ให้หรือรับนั้นจะต้องไม่ใช่เงินสดหรือสิ่งของรูปแบบอื่นๆ ที่เทียบเท่ำเงินสด (เช่น บัตร

ของขวัญ บัตรก ำนัล) และมีมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 

(4) กรณีกำรให้ของขวัญ เลี้ยงอำหำร หรือจัดงำนเลี้ยงรับรองนั้น จะต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติตำม

ระเบียบขั้นตอนของบริษัทฯ ในเร่ืองดังกล่ำวก่อนเท่ำนั้น    

(5) หำกของขวัญที่ได้รับมีมูลค่ำเกิน 3,000 บำทและพนักงำนผู้รับของขวัญไม่อำจปฏิเสธกำรรับของขวัญ

ดังกล่ำวได้ พนักงำนผู้รับของขวัญต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนทรำบทันทีโดยใช้แบบรำยงำน

กำรรับของขวัญ (เอกสำรแนบ 1) และของขวัญที่ได้รับมำ (ไม่ว่ำจะมีรำคำเกิน 3,000 บำทหรือไม่ก็ตำม) 

ให้น ำส่งฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเพื่อน ำไปเป็นของรำงวัลให้แก่พนักงำนในงำนเลี้ยงตำมประเพณีของ

บริษัท หรือบริจำคเพื่อกำรกุศลตำมควำมเหมำะสม 

5.2 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือสนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนๆ      

 กำรบริจำคเงินหรือสิ่งของเพื่อกำรกุศลหรือสนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนๆ ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนในภำครัฐ

หรือภำคเอกชนก็ตำม จะต้องกระท ำอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำยและเป็นไปตำมระเบียบขั้นตอนที่

บริษัทฯ ก ำหนด   
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5.3 แนวปฏิบัติในเร่ืองทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 

กรณีตำมข้อ 5.1 และ 5.2 เป็นเพียงแนวปฏิบัติเฉพำะเร่ืองเท่ำนั้น แต่หำกพนักงำนพบเห็นกำรกระท ำอัน

เป็นทุจริตคอร์รัปชั่นในเร่ืองอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในแนวปฏิบัตฉิบับนี้ ขอให้พนักงำนสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสมต่อไป 

6. มำตรกำรตรวจพบกำรทุจริตคอร์รัปชั่น        

6.1 ผู้ที่ร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแส 

บุคลำกรของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สำมำรถแจ้งร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีเหตุ

อันควรเชื่อว่ำมีกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น หรือพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ 

ระเบียบ ข้อก ำหนด กฎหมำย กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณทำงธุรกิจหรือกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของบริษัทฯ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบและป้องกันกำรกระท ำอันเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตำมช่องทำงที่ระบุในข้อ 6.2  

6.2 ช่องทำงกำรแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมูลเบำะแส                   

ช่องทำงที่ 1  ส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรงที่เลขำนุกำรบริษัทตำมที่อยู่ดังต่อไปนี้  

  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด  (มหำชน)       

  อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701,1707-12 ชั้น 17           

  เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ช่องทำงที่ 2  โทรศัพท์แจ้งได้ที่เลขำนุกำรบริษัท เบอร์โทร (02) 207-4590 

ช่องทำงที่ 3  แจ้งทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) ไปที่เลขำนุกำรบริษัท     

  :  (Email: corporatesecretary@sritranggroup.com)  

ช่องทำงที่ 4   แจ้งทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปที่ คณะกรรมกำรควบคุมและป้องกันกำรทุจริต 

  ภำยในองค์กร (Email: atcc@sritranggroup.com)  

 

 

mailto:corporatesecretary@sritranggroup.com
mailto:atcc@sritranggroup.com
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6.3 กำรเก็บรักษำควำมลับ   

เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ที่แจ้งร้องเรียนและผู้ที่ให้ข้อมูลเบำะแสตำมข้อ 6.1 โดยสุจริต (“สุจริต” ตำมข้อ 

6.3 และข้อ 6.4 หมำยถึงกรณีทีผู่้ที่แจ้งร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเบำะแสนั้นเชื่อโดยสุจริตใจว่ำเร่ืองที่ร้องเรียนหรือ

แจ้งน้ันเป็นควำมจริง และไม่ได้กระท ำไปเพรำะมีเจตนำกลั่นแกล้ง ใส่ร้ำย หรือจงใจท ำให้ผู้ถูกกล่ำวหำต้อง

ได้รับควำมเสียหำย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียประวัติกำรท ำงำน)  บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

ผู้ที่แจ้งร้องเรียนและผู้ที่ให้ข้อมูลเบำะแสไว้เป็นควำมลับ   

6.4 กำรคุ้มครองพนักงำน     

ในกรณีที่ (ก) ผู้ที่แจ้งร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเบำะแสตำมข้อ 6.1 โดยสุจริต หรือ (ข) ผู้ที่ปฏิบัติตำมแนว

ปฏิบัตฉิบับนี้เป็นพนักงำนหรือพนักงำนของบริษัทในเครือ พนักงำนผู้นั้นจะได้รับกำรคุ้มครองไม่ให้ได้รับ

ผลกระทบต่อหน้ำที่กำรงำนและควำมมั่นคงในกำรท ำงำนถึงแม้ว่ำกำรกระท ำตำมข้อ (ก) และ/หรือ (ข) นั้นจะท ำ

ให้บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือได้รับควำมเสียหำยหรือสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม  

6.5 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรแจ้งข้อร้องเรียน  

(ก) ผู้ที่ร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสตำมข้อ 6.1  

(ข) หน่วยงำนที่ดูแลในเร่ืองนี้โดยตรง ท ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน สอบสวน และ

พิจำรณำข้อเท็จจริงของเร่ืองที่ร้องเรียน และน ำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อ คณะกรรมกำรควบคุมและ

ป้องกันกำรทุจริตภำยในองค์กร และด ำเนินกำรตำมข้อ 6.6.2.1 และข้อ 6.6.2.2 

(ค) ผู้ประสำนงำน คือ เลขำนุกำรบริษัทซึ่งเป็นผู้มีหน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียน ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่

เกี่ยวข้อง จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมข้อร้องเรียนและผลกำรพิจำรณำสอบสวน   ใน

กรณีมีกำรแจ้งข้อร้องเรียนตำมช่องทำงที่ 4 หรือช่องทำงที่ 5 ตำมที่ระบุในข้อ 6.2 ให้ส่งส ำเนำรำยงำน

ข้อร้องเรียนให้เลขำนุกำรบริษัททุกคร้ัง  

(ง) ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำโดยตรงของผู้ที่ถูกร้องเรียน 

(จ) คณะกรรมกำรควบคุมและป้องกันกำรทุจริตภำยในองค์กร ท ำหน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียนและสนับสนุน

กำรสอบสวนหำข้อเท็จจริงของหน่วยงำนที่ดูแลในเร่ืองนี้โดยตรง 

(ฉ) ผู้ดแูลเร่ืองระเบียบวินัย ได้แก่ ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งจะดูแลเร่ืองร้องเรียนร่วมกับผู้บังคับบัญชำ

โดยตรงของผู้ที่ถูกร้องเรียน   



 

7 
 

(ช) กรรมกำรผู้จัดกำร (Chief Executive Officer - CEO) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุดของกลุ่มบริษัทศรีตรัง 

 6.6 ขั้นตอนด ำเนินกำร          

6.6.1 กำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งก ำหนดกำรด ำเนินกำรแก่ผู้ร้องเรียน     

เมื่อมีกำรแจ้งข้อร้องเรียนผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียนต้องจัดท ำรำยงำนเร่ืองร้องเรียนซึ่งในรำยงำนต้อง

ระบุข้อเท็จจริง เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน วันที่รับเร่ืองร้องเรียน บุคคลหรือเหตุกำรณ์ที่ร้องเรียน และข้อมูลอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งก ำหนดวันเพื่อที่จะแจ้งควำมคืบหน้ำให้แก่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนทรำบ ซึ่งหำกเร่ืองที่ร้องเรียน

นั้นมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่ำงร้ำยแรงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่ิมด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ภำยใน 3 

วันนับจำกวันที่ได้รับทรำบเร่ืองร้องเรียน ส่วนในกรณีอ่ืนๆ ให้เร่ิมด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงภำยใน 7 วันนับ

จำกวันที่ได้รับทรำบเร่ืองร้องเรียน 

6.6.2 กำรสืบสวนข้อเท็จจริง       

6.6.2.1 เมื่อหน่วยงำนที่ดูแลในเร่ืองนี้โดยตรงได้ด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วพบว่ำข้อร้องเรียน

ดังกล่ำวเป็นควำมจริง ก็ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

(ก) พิจำรณำลงโทษทำงวินัยต่อพนักงำนที่กระท ำควำมผิดตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ  

(ข) พิจำรณำด ำเนินกำรทำงกฎหมำย หำกพบว่ำกำรกระท ำผิดตำมข้อร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิด

กฎหมำยและท ำให้บริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย  

 หลังจำกกำรด ำเนินกำรตำมข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียนจะส่งผลกำรตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง กำรลงโทษทำงวินัย กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย และ/หรือ กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ

กรรมกำรผู้จัดกำรโดยส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นเพื่อพิจำรณำสั่งกำรเป็นกรณีๆ ไป   

6.6.2.2 เมื่อหน่วยงำนที่ดูลในเร่ืองนี้โดยตรงได้ด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วพบว่ำข้อร้องเรียน

ดังกล่ำวไม่เป็นควำมจริง ก็ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชำล ำดับเหนือขึ้นไป 1 ขั้น เพื่อขอยุติกำรด ำเนินกำรตำมเร่ือง

ร้องเรียน 

(ข) ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนส่งส ำเนำเร่ืองให้ผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียนเพื่อทรำบต่อไป   
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6.6.2.3      อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีตำมข้อ 6.6.2.2 นั้น แม้ว่ำบริษัทฯ จะได้ยุติกำรด ำเนินกำรตำมข้อร้องเรียนไป

แล้วก็ตำม หำกปรำกฏพยำนหลักฐำนในภำยหลังว่ำข้อร้องเรียนดังกล่ำวอำจมีมูลควำมจริง บริษัทฯ อำจพิจำรณำ

ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนพิเศษขึ้นมำเพื่อสอบสวนเรื่องดังกล่ำวอีกก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่ำวให้น ำข้อ 6.6.2.1 

หรือ ข้อ 6.6.2.2 มำปรับใช้โดยอนุโลม 

6.6.3 กำรแจ้งผลด ำเนินกำรและรำยงำนสรุปข้อร้องเรียน       

เมื่อได้มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 6.6.2.1 หรือข้อ 6.6.2.2 แล้ว ผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียนจะแจ้งผลด ำเนินกำรให้

ผู้แจ้งร้องเรียนทรำบ และบันทึกรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนโดยสรุปเป็น “รำยงำนข้อ

ร้องเรียน” เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำสรวมทั้งสรุปไว้ในรำยงำนก ำกับดูแลกิจกำรที่

ดีของบริษัท       

6.6.4 กำรร้องเรียนโดยไม่สุจริต          

กำรแจ้งร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเบำะแสใดๆ ที่ไม่เป็นควำมจริงซึ่งหำกพิสูจน์ได้ว่ำไม่ใช่เป็นกำรกระท ำ

โดยสุจริต (ตำมควำมหมำยที่ระบุในข้อ 6.3) พนักงำนผู้แจ้งร้องเรียนโดยไม่สุจริตจะต้องถูกลงโทษทำงวินัยตำม

ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัทฯ และอำจถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยหำกบริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำยจำก

กำรกระท ำดังกล่ำว       

7. วินัยในกำรท ำงำน        

นโยบำยและแนวปฏิบัติเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นนีถ้ือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในกำรท ำงำน 

ดังนั้น หำกพนักงำนผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม บริษัทฯ จะด ำเนินกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยตำมข้อบังคับ

เกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัทฯ  

 8. กำรบริหำรงำนบุคคล 

นโยบำยและแนวปฏิบัติเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นนีถ้ือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในกำร

บริหำรงำนบุคคลทั้งในเร่ืองกำรสรรหำคัดเลือกพนักงำน กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน กำรก ำหนด

ค่ำตอบแทน กำรเลื่อนต ำแหน่ง และกำรเลิกจ้ำง ดังนั้นผู้บังคับบัญชำทุกระดับจะต้องสื่อสำรและชี้แจงท ำควำม

เข้ำใจกับพนักงำนและดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนี้ให้เป็นไปอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 
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9. กำรอบรมและกำรสื่อสำร          

9.1 บริษัทฯ จะจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในกำรปฐมนิเทศ

พนักงำนใหม่และจัดให้มีกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องให้กับบุคลำกรของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจในเร่ืองนี้และสำมำรถน ำไปปฏิบัติใช้ได้อย่ำงถูกต้อง    

9.2 บุคลำกรของบริษัทฯ จะได้รับแจ้งถึงแนวปฏิบัติเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นผ่ำนทำงเว็บไซตแ์ละ

ระบบอินทรำเน็ตของบริษัทฯ ซึ่งอำจจะมีกำรปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติดังกล่ำวเป็นระยะๆ ตำมที่บริษัทฯ 

เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้พนักงำนทรำบทุกคร้ังที่มีกำรปรับปรุงแก้ไข   

9.3 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ทรำบถึงนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชั่นและขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัตินี้อย่ำงเคร่งครัด 

 

 
ประกำศ  ณ วันท่ี 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 


