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นโยบายตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่นและแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 

บริษัท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บรษิัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท) ไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ปัชั่น  
และมีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม  ภำยใต้กรอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
จรรยำบรรณ และจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย ด ำเนินธุรกิจ
ดว้ยควำมโปรง่ใส เป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได ้

เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม 
เพื่อป้องกนักำรทจุรติคอรร์ปัชั่นในทกุกิจกรรมทำงธุรกิจของบรษิัท และเพื่อใหก้ำรตดัสินใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมี
ควำมเส่ียงดำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นไดร้บักำรพิจำรณำและปฏิบตัิอย่ำงรอบคอบ  บรษิัทจึงไดจ้ดัท ำ “นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด” เป็นลำยลักษณอ์ักษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และพฒันำสู่องคก์รแห่งควำมยั่งยืน 

1. ค านิยาม 

“การคอร์รัปชั่น” (Corruption) หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบเพื่อให้ไดม้ำซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้  
กำรให้หรือรับสินบน ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ ให้ค ำมั่น เรียกรอ้ง ให้ หรือรับซึ่งเงิน 
ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่ถูกตอ้งแก่เจำ้หนำ้ที่ของรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนของเอกชน หรือผูม้ีหนำ้ที่  
ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดังกล่ำวกระท ำหรือละเวน้กำรปฏิบัติหนำ้ที่ หรือเพื่อใหไ้ดม้ำหรือ
รกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนท์ำงธุรกิจที่ไม่ถกูตอ้ง 

“การบริจาคเพื่อการกุศล” (Charity) หมำยถึง กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบักำรใชจ้่ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวัตน  

“การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน”์ หมำยถึง กำรใชจ้่ำยเงินเพื่อโครงกำร กิจกรรม เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่
ชมุชน สงัคม กลุ่มประชำชน โดยบรษิัทอำจไม่ไดร้บัผลตอบแทนที่มีตวัตน 

“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมำยถึง กำรช่วยเหลือในนำมบริษัท ไม่ว่ำจะ
เป็นทำงดำ้นกำรเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง กำรช่ วยเหลือดำ้นกำรเงินสำมำรถรวมถึง 
กำรให้กู้เงิน ส่วนกำรช่วยเหลือในรูปแบบอื่น  (In - kind) เช่น กำรให้ส่ิงของหรือบริกำร กำรโฆษณำส่งเสริมหรือ
สนบัสนนุพรรคกำรเมือง กำรซือ้บตัรเขำ้ชมงำนท่ีจดัเพื่อระดมทนุหรือบรจิำคเงินใหแ้ก่องคก์รที่มีควำมสมัพนัธใ์กลช้ิด
กบัพรรคกำรเมือง เป็นตน้ ทัง้นี ้เวน้แต่เป็นกำรสนบัสนนุกระบวนกำรประชำธิปไตยที่กระท ำไดต้ำมกฎหมำยก ำหนด  
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“เงนิสนับสนุน” (Sponsorships) หมำยถึง เงินที่จ่ำยส ำหรบักำรบรกิำรหรือผลประโยชนท์ี่ยำกต่อกำรวดัผลและติดตำม  
ซึ่งอำจถกูเชื่อมโยงไปเก่ียวขอ้งกบักำรใหสิ้นบน เช่น เงินสนบัสนนุอำจมีจดุประสงคแ์อบแฝง โดยใชกี้ฬำเพื่อกำรกศุล
หรือองคก์รกำรกศุลเป็นส่ิงบงัหนำ้เพื่อก่อใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบในกำรพิจำรณำของเจำ้หนำ้ที่ของรฐั หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
(ตัวอย่ำงควำมไดเ้ปรียบในกำรพิจำรณำ ไดแ้ก่ กำรใหส้ัญญำ โอกำสทำงธุรกิจหรือกำรประมลู กำรลดหรือยกเลิก
ค่ำธรรมเนียม กำรให ้ช่วยเหลือ หรือยกเลิกขอ้ก ำหนดที่จะตอ้งมีใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่ไม่ถูกตอ้งตรงตำมกระบวนกำร
ตดัสินใจปกติของรำชกำร กำรยกเลิกหรือลดขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย หรือกำรใหห้รือช่วยเหลือในกำรเขำ้ถึงเจำ้หนำ้ที่
ของรฐั) 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมำยถึง “เจำ้หนำ้ที่ของรฐั” ตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และใหร้วมถึงขำ้รำชกำร เจำ้พนกังำน พนกังำนรฐัวิสำหกิจ ลกูจำ้ง ตวัแทน หรือบุคคลอื่นใด  
ที่เป็นตวัแทนของหน่วยงำนดงัต่อไปนี ้

• กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนของรฐั (เช่น กรมศลุกำกร ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง ฯลฯ) 

• องคก์รระหว่ำงประเทศ (เช่น ธนำคำรโลก กองทนุกำรเงินระหว่ำงประเทศ ฯลฯ) 

• พรรคกำรเมือง ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ (ทัง้ฝ่ำยรฐับำลและฝ่ำยคำ้น) ผูบ้รหิำร
ทอ้งถิ่น 

• หน่วยงำนที่มีอ  ำนำจก ำกับดูแล (เช่น คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ฯลฯ) 

• รฐัวิสำหกิจ หรือ บรษิัท หรือ องคก์รอื่น ๆ ท่ีรฐั หรือหน่วยงำนของรฐัเป็นเจำ้ของหรือมีอ ำนำจควบคมุ 

2. นโยบายตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

2.1 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทต้องไม่เรียกร้อง ด ำเนินกำร หรือยอมรับกำรคอรร์ัปชั่น  
ในทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อประโยชนต์่อองคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั หรือเพื่อ
ประโยชน์ทำงธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งทุกหน่วยงำนที่
เก่ียวขอ้งของบรษิัท 

2.2 บรษิัทจะตอ้งมีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำ
ควำมผิดนี ้อย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ทัง้นี ้หำกมีกำรฝ่ำ
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ฝืนกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ควำมร่วมมือกับกำรคอรร์ัปชั่น  จะไดร้ับกำร
พิจำรณำโทษตำมระเบียบของบรษิัท 
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3. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดและอนุมัตินโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต
คอรร์ัปชั่นและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยกำรจัดให้มีระบบที่
สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยจัดกำรตระหนักถึง
ควำมส ำคญัและไดน้ ำไปปฏิบตัิจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรสอบทำนใหบ้รษิัทมีกำรควบคมุภำยในอย่ำงเพียงพอ 
และสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำ
ควำมผิด ขอ้ก ำหนด และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

3.3 ฝ่ำยจัดกำรมีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรก ำหนดใหม้ีระบบ ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล 
เพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยไดป้ฏิบตัิตำมระเบียบนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น
และแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

3.4 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนว่ำเป็นไปอย่ำง
ถูกตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบ  
กำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงดำ้นคอรร์ัปชั่นที่อำจเกิดขึน้ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3.5 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีหน้ำที่ตอ้งปฏิบัติตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นและแจง้
เบำะแสกำรกระท ำควำมผิดโดยตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชั่น ไม่ว่ำโดยตรงหรือทำงออ้ม 

3.6 บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือตวัแทนทำงธุรกิจของบรษิัทที่บรษิัทมีอ ำนำจควบคมุตอ้งยอมรบัท่ีจะปฏิบตัิตำม
นโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิดของบรษิัท 

4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบตั ิ

4.1 บรษิัทก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัิงำนดว้ยควำมระมดัระวงัเพื่อป้องกัน
กำรคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ ดงันี ้

• การให้และรับสินบน 

หำ้มใหห้รือรบัสินบนในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิน้ เพื่อตอบแทนกำรใหผ้ลประโยชนท์ำงธุรกิจ และหำ้ม
มอบหมำยใหผู้อ้ื่นใหห้รือรบัสินบนแทนตนเอง  
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• ของขวัญ การเลีย้งรับรอง และผลประโยชนอ์ื่นๆ 

กำรใหห้รือรบัของขวญั ทรพัยสิ์น กำรเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนใ์ด ๆ  จำกลูกคำ้ คู่คำ้ หรือผูม้ีส่วน 
เก่ียวขอ้งกบับรษิัท ใหป้ฏิบตัิตำมระเบียบของบรษิัท 

• การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทมีนโยบำยไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนพรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง หรือนกักำรเมือง ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงออ้ม 

• การรับบริจาค การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน ์และการ
ให้หรือการรับเงนิสนับสนุน 

บริษัทก ำหนดว่ำกำรรบับริจำค กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคเพื่อกำรสำธำรณประโยชน ์
และกำรใหห้รือกำรรบัเงินสนบัสนนุ ตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด ดงันี ้

(1) ตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทัง้ไม่เป็นกำร
กระท ำกำรใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียหำยต่อสงัคมส่วนรวม 

(2) ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่ไดถ้กูน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน 

(3) ตอ้งปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรสอบทำนและอนุมตัิกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล กำรบรจิำคเพื่อ
กำรสำธำรณประโยชน ์หรือเงินสนบัสนนุตำมระเบียบของบรษิัท 

(4) ในกรณีที่มีขอ้สงสยั ที่อำจส่งผลกระทบทำงกฎหมำย ใหข้อค ำปรกึษำจำกฝ่ำยกฎหมำย
อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร หรือในเรื่องที่มีควำมส ำคญัประกำรอื่นใหเ้ป็นดุลพินิจของ
ฝ่ำยจดักำร   

4.2 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสรำ้งและรกัษำวัฒนธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่ำกำรคอรร์ปัชั่นเป็นส่ิงที่ยอมรบัไม่ไดท้ั้งกำร
กระท ำธุรกรรมกบัภำครฐัและภำคเอกชน 

4.3 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำ ข่ำยกำร
คอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท โดยตอ้งแจง้บุคคลที่รบัผิดชอบทรำบและใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงต่ำง ๆ รวมทั้งจัดใหม้ีช่องทำงในกำรแจง้เบำะแส หรือรบัขอ้รอ้งเรียนจำกบุคคลภำยในองคก์ร
และบคุคลภำยนอก  
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4.4 บรษิัทตอ้งใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนที่ปฏิเสธคอรร์ปัชั่นหรือแจง้เรื่องคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
บรษิัทโดยบรษิัทจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำนดงักล่ำว แมว้่ำกำรกระท ำนัน้จะท ำ
ใหบ้รษิัทสญูเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม  

4.5 กรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกระดบัของบริษัทจะตอ้งแสดงควำมซื่อสัตย ์และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด โดยก ำหนดให้เลขำนุกำร
บริษัท/ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลรบัผิดชอบในกำรเผยแพร่ควำมรู ้สรำ้งควำมเขำ้ใจ และส่งเสริมใหพ้นักงำน 
ทุกระดับยึดถือนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงจริงจัง 
ต่อเนื่อง และเสรมิสรำ้งใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร  

4.6 นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิดนีใ้หค้รอบคลมุไปถึงกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน โดยก ำหนดใหผู้บ้ังคับบัญชำทุกระดับส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจกับ
พนักงำน เพื่อใชใ้นกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.7 บริษัทจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิดให้
สอดคลอ้งกับนโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้
ระเบียบและคู่มือกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตัิอื่นใดที่บริษัทจะก ำหนดขึน้
ต่อไป 

4.8 บริษัทก ำหนดใหบ้อกกล่ำวประชำสมัพนัธน์โยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำ
ควำมผิดผ่ำนส่ือทัง้ภำยในและภำยนอก เช่น ประกำศในเว็บไซตข์องบรษิัท และเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี 
โดยนโยบำยดังกล่ำวของบริษัทเป็นกำรปฏิบัติภำยใตก้ฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่น 

5. เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

5.1 พบเห็นกำรกระท ำที่ทุจริตคอรร์ัปชั่นที่เก่ียวข้องกับองคก์ร  โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น พบเห็นบุคคล 
ในองคก์รติดสินบน หรือรบัสินบน เจำ้หนำ้ที่ของหน่วยงำนรฐับำล หรือหน่วยงำนเอกชน 

5.2 พบเห็นกำรกระท ำที่ผิดขัน้ตอนตำมระเบียบปฏิบตัิของบริษัท ควำมไม่ถกูตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน หรือ
ควำมบกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทจนท ำใหส้งสยัไดว้่ำอำจจะเป็นช่องทำงในกำรทจุรติ
คอรร์ปัชั่น 
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5.3 พบเห็นกำรกระท ำที่ท  ำใหบ้รษิัทเสียผลประโยชน ์หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบรษิัท 

5.4 พบเห็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย กฎระเบียบ หรือหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

6. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตคอรรั์ปชั่น  

ผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุรำยละเอียดของเรื่องที่จะแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียน  พรอ้มชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท ์
ที่สำมำรถติดต่อได ้ส่งมำยงัผูร้บัขอ้รอ้งเรียนตำมช่องทำงดงันี ้

(1) กรณีผูถ้กูรอ้งเรียนเป็นพนกังำนระดบัต ่ำกว่ำประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร:  

แจง้ผ่ำนช่องทำงอีเมลข์องประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรที่ mic-one@hotmail.com หรือไปรษณีย ์ผ่ำนประธำน

เจำ้หนำ้ที่บริหำร มำยังที่อยู่ เลขที่ 68 / 2-5 หมู่ 5 ต ำบลบำงสมัคร อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

24130 

(2) กรณีผูถ้กูรอ้งเรียนเป็นพนกังำนระดบัตัง้แต่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรขึน้ไป: 

แจ้งผ่ำนช่องทำงอีเมล์ของประธำนกรรมกำรตรวจสอบโดยตรงที่ santhaya@cbs.chula.at.th หรือ
ไปรษณียผ่์ำนประธำนกรรมกำรตรวจสอบมำยงัที่อยู่ เลขที่ 68 / 2-5 หมู่ 5 ต ำบลบำงสมคัร อ ำเภอบำงปะ
กง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 24130 

บคุคลที่สำมำรถแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่น คือ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มของบรษิัท ไดแ้ก่  
ผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หนี ้ภำครฐับำล ชมุชน สงัคม ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัท ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะแจง้ดว้ยวิธีใด
ดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิัทจะรกัษำควำมลบัของผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเป็นอย่ำงดี  

7. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  

เพื่อเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูที่กระท ำโดยเจตนำสจุริต  บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือขอ้มลู
ใด ๆ ที่สำมำรถระบตุวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บรกัษำขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั โดยจ ำกดั
เฉพำะผูท้ี่มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่ำนัน้ ที่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูดงักล่ำวได ้ 

ในกรณีที่มีกำรรอ้งเรียน บรษิัทจะก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือผูร้อ้งเรียน พยำน และบคุคลที่ใหข้อ้มลู
ในกำรสืบสวนหำขอ้เท็จจริงไม่ใหไ้ดร้บัควำมเดือดรอ้น อนัตรำยใด ๆ หรือควำมไม่ชอบธรรม อนัเกิดมำจำกกำรแจง้เบำะแส 
กำรรอ้งเรียน กำรเป็นพยำน หรือกำรใหข้อ้มลูแก่บรษิัท หำกบรษิัทเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีแนวโนม้ที่จะเกิดควำมเดือดรอ้นเสียหำย
หรือควำมไม่ปลอดภยัต่อผูร้อ้งเรียน 
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ทัง้นี ้ผูไ้ดร้บัขอ้มลูจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องรอ้งเรียน มีหนำ้ที่เก็บรกัษำขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียนและเอกสำร
หลักฐำนของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นควำมลับ  หำ้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหนำ้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นกำร
เปิดเผยตำมหนำ้ที่ที่กฎหมำยก ำหนด 

8. ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและบทลงโทษ  

8.1  ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริง ใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรียนด ำเนินกำรเสนอเรื่องรอ้งเรียนให้
บคุคลดงัต่อไปนีท้  ำหนำ้ที่เป็นผูต้รวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจรงิ (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตำมที่ไดร้บัรอ้งเรียน 

(1) กรณีผูถ้กูรอ้งเรียนเป็นพนกังำนระดบัต ่ำกว่ำประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร:  

ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และ/หรือ บคุคลหรือหน่วยงำนท่ีประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรมอบหมำย 
ท ำหนำ้ที่เป็นผูต้รวจสอบฯ 

(2) กรณีผูถ้กูรอ้งเรียนเป็นพนกังำนระดบัตัง้แต่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรขึน้ไป: 

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำย  
ท ำหนำ้ที่เป็นผูต้รวจสอบฯ  

ในกำรนี ้ผูต้รวจสอบฯ สำมำรถเชิญใหพ้นกังำนคนหนึ่งคนใดมำใหข้อ้มลู หรือขอใหจ้ดัส่งเอกสำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งมำ
เพื่อกำรตรวจสอบหำขอ้เท็จจรงิได ้ 

8.2 กรณีที่มีเหตุอนัควรเชื่อไดว้่ำผูท้ี่ถูกกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นจริง  ผูถู้กกล่ำวหำจะไดร้บัทรำบ 
ขอ้กล่ำวหำและมีสิทธิพิสจูนต์นเอง โดยกำรหำขอ้มลูหรือหลกัฐำนเพิ่มเติมที่แสดงใหเ้ห็นว่ำตนเองไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำอนัทจุรติคอรร์ปัชั่นตำมที่ไดถ้กูกล่ำวหำ  

8.3 หำกตรวจสอบแลว้พบว่ำเรื่องรอ้งเรียนเป็นควำมจรงิ บรษิัทจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้

(1) ภำยหลงัจำกที่ผูต้รวจสอบฯ ด ำเนินกำรสืบสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบว่ำผูถ้กูกล่ำวหำไดก้ระท ำทุจริต  
ผิดกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ผูก้ระท ำ
ผิดอำจไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทไดก้ ำหนดไว ้และหำกกำรกระท ำ
ทจุรตินัน้ผิดกฎหมำย ผูก้ระท ำผิดอำจไดร้บัโทษทำงกฎหมำย 

(2) ในกรณีที่เรื่องรอ้งเรียนดงักล่ำวเป็นเรื่องส ำคญั เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภำพลกัษณห์รือ
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท ขัดแยง้กับนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวขอ้งกับ
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ผู้บริหำรระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจำรณำเสนอเรื่องดังกล่ำวพรอ้มควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

(3) ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีกำรบรรเทำ 
ควำมเสียหำยที่เหมำะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหำยตำมที่เห็นสมควรก็ได ้

9. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่นและแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด  

เพื่อใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทรำบนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด บรษิัทจะ
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 

9.1 บริษัทจะติดประกำศนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิดในสถำนที่
เด่นชดัเพื่อใหท้กุคนในองคก์รสำมำรถอ่ำนได ้

9.2 บรษิัทจะเผยแพรน่โยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิดผ่ำนช่องทำงกำร
ส่ือสำรของบรษิัท เช่น เว็บไซตข์องบรษิัท รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (56-1) 

9.3 บริษัทจะจัดใหม้ีกำรอบรมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิดกับ
พนกังำนใหม่ทกุคน 

9.4 บริษัทจะมีกำรทบทวนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิดอย่ำง
สม ่ำเสมออย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิดนีใ้หม้ีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ 2 มิถุนำยน 
2563 เป็นตน้ไป  

 

 

 

 


