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                              นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

 บริษทั แอพพลิแคด จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย มีควำมตั้งใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจดว้ย
ควำมโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนของบริษทัฯ 
โดยปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยยึดหลกัธรรมำภิบำล จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจ และสำมำรถตรวจสอบได ้ นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น (“นโยบำย”) ฉบบัน้ีถือเป็นส่วน
เพิ่มเติมของจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั แอพพลิแคด จ ำกดั และบริษทัยอ่ย 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนบริษทัฯ และบริษทัย่อย ด ำเนินกำรหรือกระท ำ

กำรใดๆ ท่ีไม่เหมำะสม และไม่เก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่ใดๆ ทั้งส้ิน 

2. เพื่อส่งเสริมบทบำท และกำรมีส่วนร่วมของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย และผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ เพื่อป้องกนัและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษทัฯ  

3. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนได้เสียทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กรในกำรด ำเนิน

ธุรกิจร่วมกนัดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 

ค านิยาม 
 กำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมำยถึง กำรปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัใน
ต ำแหน่งหน้ำท่ี หรือใช้อ ำนำจหน้ำท่ีโดยมิชอบ เพื่อแสวงหำประโยชน์อนัมิควรในรูปแบบต่ำงๆ ไม่วำ่จะ
เป็นกำรให้หรือรับสินบน กำรน ำเสนอ กำรให้ค  ำมัน่ว่ำจะให้ กำรขอหรือเรียกร้อง ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงไม่เหมำะสม กบัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลอ่ืน
ใดท่ีด ำเนินธุรกิจกบับริษทัฯ เพื่อให้บุคคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเวน้กำรปฏิบติัหน้ำท่ี อนัเป็นกำรให้ไดม้ำ
ซ่ึงธุรกิจ หรือเพื่อเอ้ือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ  
 
ขอบเขต 
 ห้ำมกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ด ำเนินกำร หรือมีส่วน
เก่ียวขอ้งในกำรคอร์รัปชัน่ หรือยอมรับกำรคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ประกอบไปดว้ย
กำรรับ กำรเสนอ และกำรให้เงิน (รวมถึงเงินบริจำค เงินเร่ียไร และผลประโยชน์ท่ีสำมำรถเปล่ียนเป็น
เงินตรำ) ของขวญั ส่ิงของ กำรเล้ียงรับรอง และผลประโยชน์อ่ืนใด ในเชิงท่ีเป็นกำรเอ้ือผลประโยชน์ท่ีไม่
เหมำะสมให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และธุรกิจ จำกบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงำนท่ีท ำธุรกิจกบับริษทั
ฯ และบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีบริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปลูกฝัง และส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ มีวฒันธรรมองคก์รท่ี 
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ปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ีอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบติั และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของบริษทัฯ  
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนุมติันโยบำย รวมถึงให้มีระบบ

กำรสนับสนุนกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้พนักงำนทุกคนในบริษทัฯ ได้

เขำ้ใจและตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรม

องคก์ร 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำท่ีสอบทำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี ระบบกำรควบคุม

ภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

ตลอดจนรับเร่ืองกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอนัเกิดจำกคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง 

พิจำรณำตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมกำรบริษทัร่วมกนัพิจำรณำลงโทษ หรือ

แกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 

3. ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผูบ้ริหำร มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีระบบ กำร

ส่งเสริม และกำรสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสำรไปยงัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่ำย รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกบักำร

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

4. คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง มีหน้ำท่ีในกำรจดัท ำกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต

คอร์รัปชัน่ ตลอดจนจดัท ำมำตรกำรและแนวทำงป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั แอพพลิแคด จ ำกดั และบริษทัยอ่ย ตอ้งปฏิบติัตำม
นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด ห้ำมเข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้ม ดงัน้ี 

1. ไม่ท ำพฤติกรรมใด ท่ีเป็นกำรแสดงถึงเจตนำวำ่เป็นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรให้ หรือรับสินบน แก่

เจำ้หน้ำท่ีของรัฐและเอกชน หรือผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เพื่อให้ได้มำหรือคงไวซ่ึ้ง

ธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนั หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

โดยถือเป็นหน้ำท่ีท่ีตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือใน

กำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่ำงๆ  

3. บริษทัฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่ หรือแจง้เบำะแสเร่ืองกำร

คอร์รัปชัน่ให้กบับริษทัฯ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือ

ในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. ผูท่ี้กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ ซ่ึงจะต้องได้รับกำรพิจำรณำ 

บทลงโทษ ตำมระเบียบว่ำด้วยวินัย พนักงำนของบริษทัฯ ท่ีก ำหนดไว ้และอำจได้รับโทษตำม

กฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้นผดิกฏหมำย 

5. บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ใหค้วำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลท่ีตอ้งปฏิบติั

หนำ้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำม

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ี 

6. บริษัทฯ จัดให้ มีกระบวนกำรตรวจสอบและระบบกำรควบคุมภำยในท่ี เหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพ อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อป้องกนัมิใหมี้กำรคอร์รัปชัน่ 

7. เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีมีควำมเส่ียงสูงกบักำรเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมกำร 

ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

7.1 กำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Contributions) หมำยถึง  กำรให้กำรสนับสนุนทำง
กำรเงิน ส่ิงของและ/หรือ กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนกำรส่งเสริมให้พนักงำนเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำร
เมืองในนำมบริษทั เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจทำงกำรคำ้ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ใหก้ำรสนบัสนุนหรือกระท ำกำรอนั

เป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหน่ึง 

2) บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนทำงกำรเงินหรือส่ิงของให้แก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมืองหรือผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งทำงกำรเมืองใดๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเอ้ือประโยชน์ทำงธุรกิจใหก้บับริษทั 

3) พนกังำนมีสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคลในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง แต่จะตอ้งไม่แอบอำ้ง

ควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไปใช้

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง 
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7.2 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล และเงินสนบัสนุน 

 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล (Donation) และเงินสนบัสนุน (Sponsorships) อำจท ำให้เกิดควำมเส่ียงต่อ
กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกกิจกรรมดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบักำรใช้จ่ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมี
ตวัตน และอำจจะใชเ้ป็นขอ้อำ้งหรือเส้นทำงส ำหรับกำรคอร์รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลมี
วตัถุประสงคแ์อบแฝง  บริษทัฯ มีแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี 

1) กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลทั้งในรูปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ 

เช่น กำรให้ควำมรู้หรือสละเวลำ เป็นตน้ บริษทัฯ สำมำรถกระท ำไดโ้ดยอำจเป็นส่วนหน่ึงใน

กิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนกำรประชำสัมพนัธ์และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้แก่

บริษทัฯ โดยมิไดมุ้่งหวงัผลตอบแทนทำงธุรกิจ 

2) กำรบริจำคนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้ำ่เป็นไปเพื่อกำรกุศลดงักล่ำวไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์

ต่ำงตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรือหน่วยงำนใด  

3) เงินสนับสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้่ำผูข้อเงินสนบัสนุนไดท้  ำกิจกรรมตำมโครงกำรดงักล่ำวจริง 

และเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอยำ่งแทจ้ริง หรือเพื่อเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำน

ดว้ยควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

4) เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้ำ่ให้เงินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสำมำรถค ำนวณเป็น

ตวัเงินได ้เช่น กำรใหท่ี้พกัและอำหำร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน

ใหก้บับุคคลใด หรือหน่วยงำนใด 

 

7.3 ของขวญั ค่ำใชจ่้ำยเล้ียงรับรอง และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 

  บริษทัฯ ตระหนกัดีวำ่ กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะ
น ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จอยำ่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ   บริษทัจึงไดก้ ำหนดแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1) ไม่เป็นกำรกระท ำโดยตั้งใจ เพื่อครอบง ำ ชกัน ำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงควำม

ไดเ้ปรียบใดๆ ผ่ำนกำรกระท ำไม่เหมำะสม หรือเป็นกำรแลกเปล่ียนอย่ำงชดัเจนหรือแอบแฝง

เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงกำรช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

2) เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษทัตำมท่ีก ำหนดไว ้

3) เป็นกำรใหใ้นนำมบริษทั ไม่ใช่ในนำมของพนกังำน และกระท ำอยำ่งเปิดเผย ไม่ปกปิด 

 



 

6 

 

 

4) ไม่เป็นของขวญัท่ีอยู่ในรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่ำเงินสด เช่น บตัรของขวญั หรือบตัร

ก ำนลั 

5) เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ของขวญัเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ตรุษจีน 

หรือปีใหม่ ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปกติ 

6) ประเภทและมูลค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบใหถู้กตอ้งตำมกำลเทศะ เช่น กรณีท่ีอยูใ่นระหวำ่ง

กำรประกวดรำคำ งดกำรให้ของขวญั หรือเล้ียงรับรองกบัเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ พนกังำนของบริษทัหรือ

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) เป็นกำรใหอ้ยำ่งเปิดเผย ไม่ปกปิด 

 
มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
 บริษทัฯ และบริษทัย่อย ก ำหนดให้ผูบ้ริหำรทุกระดบัในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ือง
ส ำคญัท่ีจะด ำเนินกำรให้พนกังำนภำยใตส้ำยบงัคบับญัชำของตนทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบติัตำมจริยธรรมและ
จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย/ระเบียบปฏิบติั/ขอ้ก ำหนดของบริษทั หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้ง
กฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงจริงจงั และได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบติัในกำรพิจำรณำและสอบสวนเร่ืองรำวร้องทุกข์
หรือร้องเรียนท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพื่อให้ผูร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียนไวว้ำงใจและเช่ือมัน่
ในกระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นธรรม เพื่อให้มีกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กรอย่ำงเท่ำเทียมกนั และมีควำมเป็นธรรม โดยจดัช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำยช่องทำง เพื่อเปิด
โอกำสให้พนักงำนและผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนมำยงับริษทัฯ ไดส้ะดวกและ
เหมำะสมโดยผูแ้จง้เบำะแสหรือผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรำยละเอียดของเร่ืองท่ีแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ท่ีสำมำรถติดต่อได ้ส่งมำยงัช่องทำงกำรรับเร่ือง ตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนด 
ดงัน้ี 

1) ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งผ่านช่องทางส่ือสารโดยตรง 

E-mail   :   independent@applicadthai.com 
2) ช่องทางไปรษณย์ี 

 น ำส่งท่ี เลขำนุกำรบริษทั 

 บริษทั แอพพลิแคด จ ำกดั (มหำชน) 

 69 ซอยสุขมุวทิ 68 ถนนสุขมุวทิ แขวงบำงนำ-เหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
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3) ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนการไม่ปฏบิัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และให้ค าปรึกษาหรือ

ค าแนะน าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ส าหรับพนักงานบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 

• คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรอิสระ 

• หวัหนำ้ ผูบ้งัคบับญัชำ หรือผูบ้ริหำรท่ีผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียนไวใ้จ 

• รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

• เลขำนุกำรบริษทั 

 

 ทั้งน้ี เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรรวบรวมเอกสำรท่ีรับจำกช่องทำงดงักล่ำวเพื่อสรุป
ขอ้เสนอแนะและประเด็นต่ำงๆ ทั้งหมดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นรำยไตรมำส และ
แจง้ใหผู้ร้้องเรียนทรำบ หลงัจำกนั้นบริษทัฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบตำมขั้นตอนและบนัทึกกำรสอบสวน
ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแส รวมทั้งด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรแจง้เบำะแสเป็น
ควำมลบั เพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบำะแสดงักล่ำว 
 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส 

1) บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลเป็นควำมลบัและเปิดเผยเท่ำท่ีจ  ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และควำม

เสียหำยของผูแ้จง้เบำะแส หรือผูท่ี้ร้องเรียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2) ผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนทั้งท่ีเป็นพนกังำน ลูกคำ้ บุคคลท่ีรับจำ้งท ำงำนให้แก่บริษทั หรือผูมี้

ส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืนท่ีเป็นผูแ้จง้เบำะแส จะได้รับกำรปกป้องและคุม้ครองสิทธิตำมกฎหมำย หรือ

ตำมแนวทำงท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไว ้โดยผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน สำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย

ตนเองได ้หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยนั้นจะท ำใหเ้กิดควำมไม่ปลอดภยั หรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ  

3) บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยช่ือ หรือขอ้มูลของผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียน 

4) บริษทัฯ จะไม่พิจำรณำลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่ 

แมว้ำ่กำรกระท ำนั้นจะท ำใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 
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บทลงโทษ 
 นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่น้ี เป็นส่วนหน่ึงของจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ถือเป็น
วินัยท่ีตอ้งปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยผูท่ี้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำม บริษทัฯ ถือเป็นกำรกระท ำท่ีขดักบั
นโยบำย จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทัฯ และกำรกระท ำฝ่ำฝืนใดๆ อนัเป็นเหตุให้บริษทัฯ 
ไดรั้บควำมเสียหำยหรือสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ ผูท่ี้ฝ่ำฝืนจะไดรั้บโทษทำงวินยัตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำร
ท ำงำนของบริษัทฯ ว่ำด้วยเร่ืองกำรลงโทษทำงวินัย และอำจเข้ำข่ำยควำมผิดพลำดพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมดว้ย 
 

 

 
 


