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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption)  

 

เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดีและการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วน 

ได้เสีย และเพือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและจําเป็น และมีความมุ่งมนัในการต่อต้านคอร์รัปชนัของบริษัทฯ ทุกรูปแบบ ไม่ว่า

จะโดยการนําเสนอ การให้คํามันสญัญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระทําพฤติกรรมทีส่อไปในทาง

คอร์รัปชนั  

โดยทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังท ี1/2562 ได้พิจารณาแบบประเมินตนเองเกียวกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั 

ในแต่ละประเด็นแล้วจึงได้กําหนดนโยบายฉบบันี ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

 

1. คํานิยาม 

บุคลากรของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

การทุจริตคอร์รัปชนั หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) หมายถึง การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิในตําแหน่งหน้าทหีรือใช้

อํานาจในตําแหน่งหน้าทีโดยมิชอบ ฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบ นโยบาย หรือกฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of 

Conduct) ของบริษัทฯ เพือการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรได้ไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิ การให้หรือรับสินบน การนําเสนอ การให้

คํามนัว่าจะให้ การขอ หรือเรียกร้อง ซึงเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อืนใดซงึไม่เหมาะสม เป็นการขดัต่อศีลธรรม จริยธรรม 

กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย กบัเจ้าหน้าทขีองรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบคุคลอืนใดทีมีความเกียวข้องทาง

ธุรกิจ เพือให้บุคคลดงักล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าทีเพอืให้ได้มา เอือประโยชน์ หรือรักษาไว้ซึงธุรกิจหรือประโยชน์

อนืใดทีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ทงัต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ทีเกียวข้อง รวมถึงการให้และจดัหาข้อมลูอนัเป็นความลบั เว้นแต่เป็น

กรณีทกีฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถนิหรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้ 

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน

หรือรูปแบบอืนใดเพือสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลทีมีหน้าทีเกียวข้องทางการเมือง 

ทงัทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ เงิน การให้สิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนบัสนุนพรรคการเมือง 

การซือบตัรเข้าชมงานทจีดัเพือระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรทีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง รวมถึง การเปิด

โอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ เพือร่วมดําเนินการเกียวกับการรณรงค์ทางการเมือง  

เป็นต้น 

2. หน้าทีและความรับผิดชอบ 

2.1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบการสนบัสนนุการต่อต้านคอร์รัปชนัที

มีประสิทธิภาพ เพือให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการต่อต้านคอร์รัปชนั
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และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร รวมทงัให้คําปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล

กิจการทดีี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั 

2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีสอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรืองการแจ้งเบาะแส

การทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกียวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรืองต่อ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณา ลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดงักล่าว   

2.3. ฝ่ายบริหารความเสียง มีหน้าทีในการจัดทําการประเมินความเสียงทีเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชนั ตลอดจน

จัดทํามาตรการและแนวทางป้องกันความเสียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทฯ  

2.4. คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร มีหน้าทีในการนํานโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัไปปฏิบัติ โดย

กําหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั และสือสารไปยังพนักงานและผู้ เกียวข้องทุกฝ่าย รวมถึง

ทบทวนความเหมาะสมของ ระบบและมาตรการต่าง ๆ เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมาย  

2.5. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพือให้มนัใจว่าระบบควบคุมมีความ

เหมาะสมและรัดกมุต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั และรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. แนวทางปฏิบัติเกียวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชนัใด ๆ ทงัสนิ โดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรายการทงัหมดในทกุประเทศและทกุหน่วยงานที

เกียวข้อง บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั กฎบัตรและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเกียวข้องกับเรืองคอร์รัปชันทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้อม 

รวมถึงต้องปฏิบติัดงัน ี

3.1. ไม่กระทําพฤติกรรมใด ทีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชนั การให้ หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าทีของ

รัฐและเอกชน หรือผู้ มีส่วนได้เสียทีเกียวข้องกับบริษัทฯ เพือให้ได้มาหรือคงไว้ซึงธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการ

แข่งขนั หรือเพือประโยชน์ของตนเองและผู้ทีเกียวข้อง รวมถึงไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกบับคุคลอืนใดทีตนได้เข้าไป

ติดต่องาน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพือให้ได้มาซืงประโยชน์ในทางมิชอบ 

3.2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมอืพบเห็นการกระทําทเีข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชนัทีเกียวข้องกบับริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าทีที

ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลทรัีบผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  



   

4 

 

3.3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลทีปฏิเสธการคอร์รัปชนั หรือแจ้งเบาะแสเรืองการคอร์รัปชนัให้กับ

บริษัท ตามทีกําหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ทีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชนั 

ตามนโยบายการรับเรืองร้องเรียนการทจุริตและการกระทําผิด 

3.4. ผู้ทีกระทําการทจุริตคอร์รัปชนั เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซงึจะต้องได้รับการพิจารณา บทลงโทษ ตามระเบียบ

ว่าด้วยวินยั พนกังานของบริษัททีกําหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานนัผิดกฎหมาย  

3.5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคลทีต้องปฏิบัติหน้าทีที

เกียวข้องกบับริษัทฯหรืออาจเกดิผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเรืองทีต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนันี  

3.6. บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสมาํเสมอ 

ทงัด้านการเงิน การบญัชี การเก็บบนัทึกข้อมลู และอืน ๆ รวมทงัจดัให้มีระบบบริหารความเสียงเพือป้องกันมิให้มี

การคอร์รัปชนั  

3.7. บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีสะท้อนถึงความมุ่งมันของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการ 

ทจุริตคอร์รัปชนั ตงัแต่การคดัเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลือนตําแหน่ง  

3.8. บริษัทฯ มีนโยบายทีจะปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัในประเทศ

ไทย และในทกุประเทศทีตวัแทนของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในนามของบริษัทฯ 

3.9. นโยบายฉบบันขียายไปถึงตวัแทน คู่สญัญาหรือบุคคลใดทกีระทําการในนามของบริษทัฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

3.10. เพือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรืองทีมีความเสียงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและ 

พนกังาน ทกุระดบัของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิหน้าทด้ีวยความระมดัระวงั ในเรืองดงัต่อไปนี 

3.10.1. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

(1) บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนนุหรือกระทําการอนัเป็น

การฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง  

(2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิงของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ สมัครรับ

เลือกตงัทางการเมืองใด ๆ โดยมีวตัถปุระสงค์เพอืเอือประโยชน์ทางธุรกิจให้กบับริษัทฯ  

(3) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือ

นักการเมืองมืออาชีพสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง และไม่สนับสนุนทางการเงินหรือ

สิงของให้แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือกทางการเมืองใด ๆ โดยมีวตัถุประสงค์

เพอืเอือประโยชน์ทางธุรกิจให้กบับริษัทฯ 
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(4) บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนกังาน หรือนําทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือเครืองมือใด ๆ 

ของบริษัทฯ ไปใช้เพือประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึง

ระมดัระวงัไม่ให้การดําเนินการใด ๆ  ทําให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุหรือฝักใฝ่

ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนงึ  

3.10.2. การบริจาคเพอืการกศุล (Donation) และเงินสนบัสนนุ (Sponsorships) 

(1) การบริจาคเพือการกุศลทงัในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอืน ๆ เช่น 

การให้ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทฯ สามารถกระทําได้โดยอาจเป็นส่วนหนึงในกิจกรรม

ตอบแทนสงัคม ตลอดจนการประชาสมัพันธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่มี

การเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ รับบริจาค และโดยมิได้มุ่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ  

(2) การให้เงินสนบัสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือ ทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะต้องดําเนินการ

ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระบุชือผู้ ให้ในนามบริษัทฯ เท่านัน โดยผ่าน

ขนัตอนการอนุมตัิตามระเบียบของบริษัทฯ ทีกําหนดไว้ และมนัใจว่าการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว

จะไม่ถูกนําไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลียงในการให้สินบน ทังนีการให้เงินสนับสนุนนันต้องมี

วตัถุประสงค์ เพือเป็นการประชาสมัพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ทีดีของบริษัทฯ โดยอาจ

กระทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพือสังคมและ 

สิงแวดล้อม กิจกรรมเพือการศกึษาและกีฬา เป็นต้น  

(3) บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องใช้ความระมดัระวังไม่ให้การบริจาคเพือการกุศลและ

การให้เงินสนับสนุนเป็นการปิดบังการติดสินบน โดยการบริจาคเพือการกุศลและการให้การ

สนับสนุนจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาทีโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที

เกียวข้อง โดยมีการร้องขอเป็นหนังสือแจ้งถึงวตัถุประสงค์ในการบริจาคเพือการกุศลและการให้

การสนบัสนนุ พร้อมทงัเอกสารประกอบอืน ๆ แก่ผู้ มีอํานาจอนุมตัิในแต่ละระดบั 

(4) การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพือสาธารณกุศล ต้องมีหลักฐานการบริจาคทีชัดเจนและ

เชือถือได้ เพือให้มันใจว่าการให้เงินสนับสนุน และการบริจาคเพือสาธารณกุศลนนัไม่ได้ใช้เป็น

ข้ออ้างสําหรับการทจุริตคอร์รัปชนั 
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3.10.3. ของขวญั (Gift) และค่าใช้จ่ายเลียงรับรอง (Entertainment)  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิงสําคัญทีจะนํามาซึง

ความสําเร็จอย่างต่อเนืองของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กําหนดแนวปฏิบตัิดงันี  

(1) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถให้ของขวัญและเลียงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเงือนไข 

ทกุข้อดงัต่อไปน ี

(ก) ไม่เป็นการกระทําเพือครอบงํา ชักนําหรือ ตอบแทนบุคคลใด ๆ เพือให้ได้มาซึงความ

ได้เปรียบผ่านการกระทําทีไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพือให้ได้มาซึงการช่วยเหลือหรือ

ผลประโยชน์  

(ข) เป็นไปตามกฎหมายทเีกียวข้อง ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามทีกําหนดไว้  

(ค) เป็นการให้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของพนกังาน และกระทําอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด  

(ง) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น กรณีทีอยู่ระหว่างการ

ประกวดราคา จะต้องงดการให้ของขวญั หรือจัดเลียงรับรองให้แก่เจ้าหน้าทีรัฐ พนกังาน

ของบริษัทฯ หรือหน่วยงานทเีกียวข้อง เป็นต้น 

(จ) เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลสําคญัซึงเป็น

ธรรมเนียมปฏิบตัปิกติ 

(2) การแลกเปลียนของขวัญได้กระทําอย่างเปิดเผยบุคลากรของบริษัทฯ สามารถรับของขวัญ หรือ

ผลประโยชน์ใด ๆ ตามเทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบัติปกติโดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน ,  บาท

(สามพนับาท) ทงันขีองขวญัทีรับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรกํานลั บตัร

ของขวญั เป็นต้น หากอยู่ในสถานการณ์ทไีม่อาจปฏิเสธการรับของขวญัหรือผลประโยชน์ดงักล่าว

ได้ในขณะนัน ผู้ รับต้องแจ้ง ผู้ บังคับบัญชาทันที และจัดทํารายงานการรับของขวัญ และส่ง

ของขวัญดังกล่าวให้ฝ่ายทุนมนุษย์ (Human Capital) เพือนําไปเป็นของรางวัลให้กับพนกังานใน

เ ท ศ ก า ล สํ า คั ญ  ห รื อ ข อ อ นุ มั ติ ใ ห้ นํ า ไ ป บ ริ จ า ค เ พื อ 

สาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม 

(3) บริษัทฯ จะจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกําหนดวงเงิน  ตารางอํานาจอนุมัติรายการ 

วตัถปุระสงค์ และผู้ รับ ซงึต้องมีเอกสารหลกัฐานทีชดัเจนประกอบ เพือป้องกนัไม่ให้มีการช่วยเหลือ

ทางการเมือง หรือการคอร์รัปชนั  
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4. การสอืสารและการอบรม 

4.1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการสือสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัให้บุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายใน

บริษัทฯ ไปยังหน่วยงานทุกระดบัในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและ

พนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจําปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ 

เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการอบรมบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นระยะให้ทราบถึงรูปแบบการทุจริต

คอร์รัปชนัต่าง ๆ ความเสียงจากการมส่ีวนเกียวข้องในการทุจริตคอร์รัปชนั และวิธีการแจ้งเบาะแส เพือให้ผู้ เกียวข้อง

ทราบและนํานโยบายไปปฏิบตัิโดยการอบรมดงักล่าวจะเป็นส่วนหนึงของการอบรมพนกังานเข้าใหม่ของบริษัทฯ 

นอกจากนี บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการอบรมแก่บุคคลากรของบริษัทฯ เพือส่งเสริมให้มีความซือสัตย์ สุจริต และ

รับผิดชอบในการปฏิบตัิตามหน้าทีและความรับผิดชอบ และเพือสร้างความเข้าใจทีถูกต้องร่วมกัน เกียวกับการให้

และรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืนใด การเลยีงรับรองทเีป็นไปเพือวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณี

นิยม การให้เงินสนบัสนนุ การบริจาคเพือสาธารณกศุล การช่วยเหลือและสนบัสนนุทางการเมืองด้วย 

4.2. บริษัทฯ จะสือสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยัง

สาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจทีเกียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี เป็นต้น เพือสร้างความ

เข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมันในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมในเรืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เช่นเดียวกบับริษัทฯ 

4.3. หากบุคลากรของบริษัทฯ ท่านใดมีข้อสงสัยใด ๆ เกียวกับนโยบายนีหรือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

ใด ๆ สามารถสอบถามได้ทเีลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5. บทลงโทษ 

ผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี รวมทงัมีพฤติกรรมทีกลนัแกล้ง ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอนั

ไม่ชอบธรรมต่อผู้แจ้งเรืองร้องเรียน หรือ เบาะแส หรือบุคคลทีเกียวข้องกับเรืองร้องเรียนหรือเบาะแสตามนโยบายนีอัน

เนืองมาจากการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด ให้ถือว่าผู้นนักระทําผิดวินยัและต้องรับผิดชอบชดใช้ 

ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ ทีได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรือ

ตามกฎหมายอืนใดทีเกียวข้องต่อไป 
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6. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower) 

บริษัทฯ กําหนดกลไกในการรับเรืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชีเบาะแสเกียวกับการกระทําผิดกฎหมาย  

กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หรือพฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชนัของบุคลากรของบริษัทฯ ซึง

รวมถึงมาตรการคุ้มครองทีเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ตามนโยบายการรับเรืองร้องเรียนการทุจริตและการกระทําผิดฉบับ

นีเพอืเป็นแนวทางปฏิบติัทชีดัเจน และเพือให้การรับเรืองร้องเรียนการทจุริตและการกระทําผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทงันี รายละเอียดทีเกียวข้องปรากฏตามนโยบายการรับเรืองร้องเรียนการทจุริตและการกระทําผิดของบริษัทฯ 

 

 

ประกาศ ณ วนัที 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

 

- นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์ –  

(นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์) 

ประธานรรมการ 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 

 

  

 

 


