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นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
1. คํานํา
บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ มุง่ มัน่ ที่ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยให้ ความสําคัญในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน รวมทังยึ
้ ดมัน่ ในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้ วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จึงได้ กําหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิที่เหมาะสมของกรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรม
ทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า บริษัทฯ มีนโยบาย
กําหนดแนวปฏิบตั ิ ข้ อกําหนด และช่องทางในการร้ องเรี ยน เพื่อป้องกันการคอร์ รัปชัน รวมถึงการตัดสินใจและดําเนินการทาง
ธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้ วยการคอร์ รัปชันได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ จึงได้ จดั ทํา “นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อให้ ยดึ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และสามารถพัฒนาองค์กรให้ เติบโต
ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆ
กับการคอร์ รัปชัน
2.2. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมของพนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียในการป้องกัน และต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
2.3. เพื่อให้ ข้อมูล และแนวปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ รวมถึงผู้มีสว่ น
ได้ เสียในกรณีพบเห็น หรื อเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน
2.4. เพื่อสร้ าความเชื่อมัน่ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และสนับสนุนหลักบรรษัทภิบาล
อย่างแท้ จริง

3. ขอบเขต
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ กบั กรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใน
ทุกหน่วยงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ โดยยึดถือเป็ นแนวทางในการดําเนินกิจการ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังสนับสนุนให้ บุคคล
หรื อองค์กรภายนอก ซึง่ ดําเนินการแทนบริษัทฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวด้ วย

4. คํานิยาม
การคอร์ รัปชัน หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้
คํามัน่ เรี ยกร้ อง หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เพื่อกระทําการใดๆ ที่เป็ นการเอื ้อประโยชน์ให้ กบั ตนเอง เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงาน
้
อม รวมถึง
ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรื อพวกพ้ อง หรื อผู้อื่น ให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นโดยมิชอบ ทังทางตรงและทางอ้
การกระทําใดๆ ที่ขดั หรื อแย้ งกับหลักการของ คุณธรรม ศีลธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลของบริ ษัทฯ ยกเว้ นแต่
เป็ นกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทําได้
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5. นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน จะไม่กระทําหรื อยอมรับการคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดย
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจของบริ ษัทฯ ในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯได้ กําหนดแนวปฏิบัติ มาตรการ
ดําเนินการ และบทบาทหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้ มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

6. หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
6.1 คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้ มีระบบสนับสนุนต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารและพนักงานทุกคน ได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญของการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ มั่นใจว่ามีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมี
ประสิทธิ ภาพ ตลอดจนรั บเรื่ องการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชันอันเกิดจากคนในองค์ กรมีส่วนเกี่ยวข้ อง พิจารณา
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรื อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
6.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล มีหน้ าที่ในการจัดทําการประเมินความความเสี่ยง และให้ การสนับสนุน
การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริ หารความเสี่ยง รวมทังติ
้ ดตามและรายงาน
้
ผลการดําเนินการบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ตลอดจนจัดทํามาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยง อีกทังให้
คําปรึ กษาและติดตามให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํ ากับดูแลจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและ
มาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
6.4 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทังพิ
้ จารณารายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีโอกาสเกิดการทุจริ ตที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนรับเรื่ องการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้ อง พิจารณาตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรื อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
6.5 คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่ในการนํานโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันไปปฏิบตั ิ โดย
กําหนดให้ มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมถึง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและ
ข้ อกําหนดของกฎหมาย
6.6 กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริ มและสนับสนุน
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
้
มาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกําหนดของกฎหมาย
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6.7 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิกฎหมาย ข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบ
ควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชันที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7. แนวการปฏิบัติ (Code of Conduct)
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างเคร่ งครัด ห้ ามเข้ าไป
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชันทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดย
7.1 ไม่ทําพฤติกรรมใด ที่เป็ นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การให้ หรื อรับสินบน แก่เจ้ าหน้ าที่รัฐและเอกชน
หรื อผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เพื่อให้ ได้ มาหรื อคงไว้ ซึ่งธุรกิจหรื อข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน หรื อเพื่อประโยชน์
ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
7.2 ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้ าข่ายการทุจริตคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยถือเป็ นหน้ าที่ที่ต้องแจ้ ง
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ
7.3 บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน หรื อแจ้ งเบาะแสเรื่ องการคอร์ รัปชันให้ กบั บริ ษัทฯ
ตามที่ กําหนดไว้ ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์ รัปชัน
7.4 ผู้ที่กระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณา บทลงโทษ ตามระเบียบว่าด้ วย
วินยั พนักงานของบริษัทฯ ที่กําหนดไว้ และอาจได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย
7.5 บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทําความเข้ าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้ องกับ
บริษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันนี ้
7.6 บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อ
ป้องกันมิให้ มีการคอร์ รัปชัน
7.7 บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้ อนถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้ านการ ทุจริ ต
คอร์ รัปชันตังแต่
้ การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ ผลตอบแทนและการเลื่อนตําแหน่ง
7.8 เพื่ อให้ เกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิ ดคอร์ รัปชัน กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและ
พนักงาน ทุกระดับของบริษัท ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
7.8.1 การให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง
การให้ ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของและ/ การเข้ าร่ วมกิจกรรม
ตลอดจนการส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริ ษัท เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ
ทางการค้ า ทังนี
้ ้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้ การสนับสนุนหรื อกระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
้
อง
2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนทางการเงินหรื อสิ่งของให้ แก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรื อผู้สมัครรับเลือกตังทางการเมื
ใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจให้ กบั บริษัท
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3) พนักงานมีสิทธิเสรี ภาพในการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้ องไม่แอบ
อ้ า งความเป็ นพนักงาน หรื อ นํ า ทรั พ ย์ สิน อุป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ใดๆ ของบริ ษั ท ฯไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ดําเนินการใดๆ ในทางเมือง หากเข้ าร่ วมจะต้ องพึงระมัดระวังไม่ให้ การดําเนินการใดๆ ทําให้ เกิดความเข้ าใจว่า
บริษัทได้ ให้ การสนับสนุนหรื อฝั กใฝ่ ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
7.8.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
1) การบริ จาคเพื่อการกุศลทังในรู
้ ปแบบของการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินหรื อรู ปแบบอื่นๆ เช่น การให้ ความรู้
หรื อสละเวลา เป็ นต้ น บริ ษัทฯ สามารถกระทําได้ โดยอาจเป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์และเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริษัท โดยมิได้ มงุ่ หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
2) การให้ เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็ นเงิน หรื อ ทรั พย์สิน แก่กิจกรรมหรื อโครงการใด จะต้ องดําเนินการด้ วยความ
โปร่งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย ต้ องระบุชื่อผู้ให้ ในนามบริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิตามระเบียบ
ของบริ ษัทฯที่กําหนดไว้ และมัน่ ใจว่าการให้ เงินสนับสนุนดังกล่าวจะไม่ถกู นําไปใช้ เป็ นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้
สินบน ทังนี
้ ้การให้ เงินสนับสนุนนันต้
้ องมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มธุรกิจ และภาพลักษณ์
ที่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระทําได้ หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป็ นต้ น
7.8.3 ของขวัญ และค่ าใช้ จ่ายเลีย้ งรั บรอง
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั พันธมิตรทางธุรกิจเป็ นสิ่งสําคัญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็ จ
อย่างต่อเนื่องของบริษัท บริษัทจึงได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน สามารถให้ ของขวัญและเลี ้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้ าเงื่อนไข
ทุกข้ อ ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่เป็ นการกระทําเพื่อครอบงํา ชักนําหรื อ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อได้ มาซึง่ ความได้ เปรี ยบ ผ่านการกระทํา
ที่ไม่เหมาะสม หรื อแอบแฝงเพื่อให้ ได้ มาซึง่ การช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
(2) เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทตามที่กําหนดไว้
(3) เป็ นการให้ ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และกระทําอย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
(4) ประเภท และ มูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้ องตามกาลเทศะ เช่น กรณีที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา งด
การให้ ของขวัญ หรื อเลี ้ยงรับรองกับเจ้ าหน้ าที่รัฐ พนักงานของบริษัทหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(5) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่นการให้ ของขวัญเล็กๆ น้ อยๆ ในช่วงเทศกาลสําคัญซึง่ เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
2) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัท สามารถรับของขวัญ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรื อ
้ ้ของขวัญที่รับได้ จะต้ องไม่เป็ นเงินสด หรื อ
ธรรมเนียมปฏิบตั ิปกติโดยจะต้ องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ทังนี
เทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกํานัล บัตรของขวัญ เป็ นต้ น
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หากอยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรื อผลประโยชน์ ดงั กล่าวได้ ในขณะนัน้ ผู้รับต้ องแจ้ ง
ผู้บงั คับบัญชาทันที และจัดทํารายงานการรับของขวัญ และส่งของขวัญดังกล่าวให้ สํานักกํากับดูแลและเลขานุการบริ ษัท
เพื่อนําไป เป็ นของรางวัลให้ กบั พนักงานในเทศกาลสําคัญ หรื อขออนุมตั ินําไปบริ จาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความ
เหมาะสม

8. การแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
หากพบเห็นการกระทําที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม โปรดแจ้ งมาที่บริ ษัทฯ เพื่อ
ทําการสืบสวนข้ อเท็จจริงต่อไป
8.1. สถานที่ตด
ิ ต่ อเพื่อแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
เลขานุการบริษัท

หรื อ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณชูศกั ดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ ลิ ้งค์ ซอยรุ่งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก

อีเมล์ chusak@interlink.co.th

แขวงสามแสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์ t.thanyarad@interlink.co.th
โทรศัพท์

0-2666-1111 ต่อ 291

โทรสาร

0-2666-1193

8.2. การคุ้มครองสิทธิผ้ ูร้องเรี ยนและการรั กษาความลับ
8.2.1. การคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
เนื่องจากการร้ องเรี ยน และการให้ ข้อมูลโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสําคัญให้ การคุ้มครอง ผู้ร้องเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูลข้ อเท็จจริ ง และพยานอื่นๆ ซึง่ บริ ษัทฯ จะ
ดําเนินมาตรการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและผู้เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม รวมถึงคุ้มครองสัญญาการจ้ างงาน ว่าการ
ร้ องเรี ยนจะไม่เป็ นเหตุในการเลิกจ้ าง ลงโทษ หรื อดําเนินการใดที่มีผลร้ ายต่อผู้ร้องเรี ยนและผู้เกี่ยวข้ อง
8.2.2. การเก็บรั กษาความลับและปิ ดบังชื่อของผู้ให้ ข้อมูล
บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิทธิในการปิ ดบังตัวตนของผู้ร้องเรี ยนและผู้เกี่ยวของ ดังนัน้ ผู้ร้องเรี ยน
และผู้เกี่ยวข้ อง มีสทิ ธิไม่เปิ ดเผยชื่อเมื่อร้ องเรี ยนการกระทําของกรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวโยงกับการคอร์ รัปชัน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ รู ้ องเรี ยน ระบุตวั ตนของผู้ร้องเรี ยนเพื่อ
ความสะดวกในการติดต่อ และสื บ สวน เมื่ อ ผู้ร้องเรี ยนทํ า การ้ องเรี ยนการคอร์ รัป ชัน ด้ ว ยความสุจริ ต ใจ บริ ษั ท ฯ จะ
ดําเนินการปกป้องคุ้มครองตัวตนผู้ร้องเรี ยนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยจะเก็บรักษาข้ อมูลเป็ นความลับเพื่อให้ การสืบสวน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการกลัน่ แกล้ งหรื อ การปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมต่อผู้ร้องเรี ยนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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8.3. ขัน้ ตอนและแนวทางปฏิบัตกิ ารสืบสวนและลงโทษ
8.3.1. เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน ผู้รับเรื่ องจะพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนตาม
ความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้กลัน่ กรอง สืบสวนข้ อเท็จจริ ง และพิจารณาวินิจฉัย
ความผิด ในกรณีผ้ ถู กู กล่าวหาเป็ นกรรมการฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ผู้รับผิดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องยื่นเรื่ อง
ร้ องเรี ยนเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาวินิจฉัยความผิด
8.3.2. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริงพบว่าข้ อมูลหรื อพยานหลักฐานมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ ว่าผู้ถกู กล่าวหาได้ กระทําการคอร์
รัปชันจริง บริ ษัทฯ จะให้ สทิ ธิผ้ ถู กู กล่าวหาได้ รับทราบข้ อกล่าวหา ชี ้แจง และพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้ อมูลหรื อ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้ เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการกระทํ าการคอร์ รัปชันตามที่ถูก
กล่าวหา
8.3.3. หากผู้ถกู กล่าวหา ได้ กระทําการคอร์ รัปชันจริง การกระทํานันถื
้ อเป็ นการกระทําผิดต่อนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน ผู้กระทําผิดจะต้ องได้ รับการพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามคําวินิจฉัยของผู้รับผิดชอบเรื่ องร้ องเรี ยน
หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ วแต่กรณี และหากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย ผู้กระทําผิดอาจต้ องได้ รับโทษ
ทางกฎหมายเช่นกัน
8.3.4. เมื่อผู้รับผิดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ วแต่กรณีได้ พิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยน คําวินิจฉัยถือ
เป็ นที่สิ ้นสุด และบริษัทฯ จะรายงานผลการวินิจฉัยต่อผู้ร้องเรี ยนตามความเหมาะสม

9. การเผยแพร่ และบังคับใช้
9.1. บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้ กรรมการ ที่ปรึ กษาฯ อนุกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ทราบโดยทัว่ กัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริ ษัทฯ เช่น กระดานข่าว รายงานประจําปี เป็ นต้ น
9.2. บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการชี ้แจงนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันองบริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมการ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานใหม่
9.3. บริ ษัทฯ จะดําเนินการทบทวน และพัฒนานโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอทุกปี
้ วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
มีผลบังคับใช้ ตังแต่
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