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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 
 

บริษทั เจซีเค ฮอสพทิอลลติี�  จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื�อ บริษทั ฮอท พอท จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจภายใต้

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยยดึมั�นในความรับผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน สิ�งแวดลอ้ม และผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึ�งรวมถึงการต่อตา้นคอร์รัปชั�น เพื�อพฒันาบริษทัไปสู่การเติบโตอย่างย ั�งยนื  

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 4/2557 วนัที� 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ร่วมใน 

“แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื�อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั�นในการต่อตา้น

คอร์รัปชั�นทุกรูปแบบซึ�งบริษทัไดล้งนามคาํประกาศเจตนารมณ์เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2557 อย่างไรก็ตามบริษทัจะตอ้ง

ยื�นขอรับรองภายในเดือนธันวาคม 2559 แต่บริษทัไม่สามารถยื�นแบบประเมินตนเองเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นการ

คอร์รัปชั�นไดท้นัในเวลาที�กาํหนด เนื�องจากไม่มีเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบในการจดัทาํเอกสารต่างๆ  

ทั�งนี�  บริษทัได้ยึดถือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น ซึ� งได้มีการทบทวนและได้รับการอนุมัติจากที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัครั� งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นแนวทางการปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจ ซึ� ง

ผูบ้ริหารไดใ้หค้วามสาํคญัในเรื�องดงักล่าวอยา่งต่อเนื�องตลอดปี 2560   

 

คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 การคอร์รัปชั�น (Corruption) หมายถึง การใชต้าํแหน่งอาํนาจหนา้ที�โดยมิชอบ เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งผลประโยชน์ที�มิ

ควรได ้รวมถึงการใหห้รือรับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คาํมั�น เรียกร้อง ให้หรือรับ 

ซึ�งเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ อื�นใดที�ไม ้ถูกต ้องแก่ เจา้หน้ าที�ของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของเอกชน หรือผู ้มี

หน้ าที� ไม่ว าจะโดยทางตรงหรือทางอ ้อม เพื�อให้ บุคคลดงักล่ าวกระทาํหรือละเว ้นการปฏิบติัหน้ าที� หรือเพื�อให้ ได ้มา

หรือรักษาไว ้ซึ� งทรัพย ์สิน ผลประโยชน อื�นใดที�ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ ใดโดยมิชอบแก่ ตนเอง 

ครอบครัว เพื�อน และคนรู้ จกั ทั�งทางตรงและทางอ ้อม รวมถึงการกระทาํใด ๆ ที�ขดัหรือแย ้งกับจริยธรรมธุรกิจของ

บริษทั ยกเว ้นกรณีที�กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข ้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท ้องถิ�น หรือจารีตทางการค าให้ 

กระทาํได ้ 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนบัสนุนทั�งที�เป็นตวัเงินหรือมิใช่ ตวัเงินเพื�อสนบัสนุนกิจกรรมทาง

การเมืองให ้แก พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู ้ลงสมคัรรับเลือกตั�งทางการเมือง 

 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น และ

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั�งระเบียบขอ้บงัคบั และคู่มือการปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้งของบริษทั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบั

การคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบทั�งทางตรงและทางออ้ม เพื�อประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว เพื�อน และคนรู้จกัไม่ว่าใน

ฐานะผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอสินบน ทั�งที�เป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงินแก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที�

บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั�นอยา่งสมํ�าเสมอ 

ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินงาน เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
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หน้าที�ความรับผิดชอบ 

1.  คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการกาํหนดและอนุมติันโยบายต่ อต ้านการคอร รัปชั�น 

และกํากับดูแลให้มีระบบที�สนับสนุนการต่ อต ้านคอร รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพ เพื�อให้ มั�นใจว่ าผู ้บริหาร

ตระหนกัถึงความสาํคญัและได ้นาํไปปฏิบตัิจนเป็ นวฒันธรรมองค ์กร 

2.   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ

ควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี�ยงในอย่ างเพียงพอ และสอบทานการ

ปฏิบตัิงานให้เป็ นไปตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั�น รวมทั�งนําเสนอต่ อคณะกรรมการบริษทัถึงความ

เหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผลของนโยบายนี�  

3.  ผู ้บริหาร มีหน้ าที�และความรับผิดชอบในการกําหนดให้ มีระบบ และให้ การส่ งเสริม สนับสนุน และ

ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบติัตามนโยบายนี�  โดยมีการสื�อสารไปยงัพนักงานและผู ้เกี�ยวข องทุกฝ่ าย เพื�อให้ 

ตระหนักถึงและมีความเข ้าใจนโยบายฉบบันี�  รวมทั�งทบทวนความเหมาะสมของระบบหรือระเบียบต่ างๆ 

เพื�อให้ สอดคล ้องกับสถานการณ์ต่ างๆ ที�เปลี�ยนแปลง ได้ แก่  สภาพธุรกิจ กฎระเบียบ มาตรฐาน และ

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

4.  บริษทัตรวจสอบภายใน มีหน้ าที�และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่ า

เป็นไปอย่ างถูกต ้องตรงกบันโยบาย แนวปฏิบติั ระเบียบปฏิบติั และกฎหมายที�เกี�ยวข ้อง เพื�อให ้มั�นใจว่ ามี

ระบบควบคุมที�มีความเหมาะสมและเพียงพอต่ อความเสี�ยงด ้านคอร์ รัปชั�นที�อาจเกิดขึ�น และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.  กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคน ต ้องปฏิบติัหน้ าที�ให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตัิที�กาํหนดไว ้ใน

นโยบายต่อตา้นคอร์ รัปชั�น ตลอดจนประกาศระเบียบ คาํสั�ง ขอ้กาํหนดกฎหมายที�เกี�ยวข ้อง จรรยาบรรณ 

และในกรณีที�พบเห็นการกระทาํอนัเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายฉบบันี�  จะต ้องรีบรายงานต่ อผู ้บงัคบับญัชา หรือ

ผ่านทางช่ องทางการรายงานที�กาํหนดไว ้ในนโยบายฉบบันี�  

  

แนวทางปฏิบัต ิ

1.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัของบริษัท ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น และ

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั�งระเบียบขอ้บงัคบั และคู่มือการปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้งของบริษทั โดยตอ้งไม่เขา้ไป

เกี�ยวขอ้งกบัการคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบทั�งทางตรงและทางออ้ม  

2.  ในการดาํเนินการในเรื�องที�มีความเสี�ยงสูงกบัการเกิดคอร์รัปชั�น บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที�ในเรื�องต่อไปนี�ดว้ยความระมดัระวงั 

(1) การใหแ้ละรับสินบน 

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆทั�งสิ�น เพื�อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้าม

มอบหมายใหผู้อื้�นใหห้รือรับสินบนแทนตนเอง 

(2) ของขวญั การเลี�ยงรับรอง และค่าใชจ่้ายอื�นๆ 

การให้หรือรับของขวญั การเลี�ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื�นๆเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างหรือคงไวซึ้� ง

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม การใหห้รือรับของขวญั และการเลี�ยงรับรองตอ้งเป็นไปตามการ
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กระทาํในวสิยัที�สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบติั และตามปกติธุรกิจ รวมทั�งจะตอ้งเป็นไป

ตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษทั และถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง แต่ตอ้งมีมูลค่า

พอสมควรตามสถานการณ์ และไม่เป็นการกระทาํเพื�อจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติั ซึ� งอาจ

นาํไปสู่ปัญหาการคอร์รัปชั�น  

(3) การช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษทัมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนทางการเงิน หรือ

ทรัพยสิ์นใดๆแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

บริษทัเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพนกังาน อย่างไรก็ตาม 

จะตอ้งไม่กระทาํในนามของบริษทั 

(4) การบริจาคเพื�อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนบัสนุน 

1)  การใชเ้งินหรือทรัพยสิ์นของบริษทัเพื�อบริจาคการกุศล ตอ้งกระทาํในนามบริษทัเท่านั�น โดยการ

บริจาคเพื�อการกุศลตอ้งเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือ

องคก์รเพื�อประโยชน์สังคมที�มีใบรับรองหรือเชื�อถือได ้สามารถตรวจสอบได ้โดยจะตอ้งจดัทาํ

บนัทึกระบุชื�อผูรั้บการบริจาค วตัถุประสงคใ์นการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบ เพื�อเสนอต่อผู้

มีอาํนาจอนุมติั 

2)  การใช้เงินหรือทรัพย์สินเพื�อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื�อในนามบริษัทเท่านั�น โดยเงิน

สนบัสนุนตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื�อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที�ดี และชื�อเสียงของบริษทั ทั�งนี�  ตอ้งมีการระบุ

วตัถุประสงคที์�ชดัเจน และมีหลกัฐานที�ตรวจสอบได ้โดยจะตอ้งจดัทาํบนัทึกระบุชื�อผูรั้บสนบัสนุน 

วตัถุประสงคใ์นการให้เงินสนบัสนุน พร้อมเอกสารประกอบ เพื�อเสนอต่อผูมี้อาํนาจอนุมติั 

3)  การให้หรือรับเงินบริจาคเพื�อการกุศลสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนจะต้องไม่ไดถู้ก

นาํไปใชเ้พื�อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

3.  ในการจดัซื�อ จดัจา้ง ต้องดาํเนินการตามขั�นตอนที�กาํหนดระเบียบของบริษทั โดยมีความโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้รวมถึงดาํเนินการประเมินเพื�อคดัเลือกผูข้าย ผูใ้ห้บริการตามระเบียบการจดัซื�ออย่าง

เคร่งครัด และทาํหนงัสือแจง้ให้ผูข้าย ผูใ้ห้บริการทราบถึงนโยบายและมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น

ของบริษทั รวมทั�งไดแ้จง้ให้ทราบถึงช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน นอกจากนั�น บริษทัสงวน

สิทธิ� ที�จะยกเลิกการจดัซื�อ จดัจา้ง หากพบว่าผูข้าย ผูใ้หบ้ริการกระทาํการคอร์รัปชั�นใหสิ้นบน 

4.  เมื�อพบเห็นการกระทําที� เข้าข่ายคอร์รัปชั�น พนักงานจะต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย ต้องแจ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที�รับผดิชอบทราบ หรือแจง้ผ่านช่องทางการรับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน รวมทั�ง

ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆและหากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ

ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที�รับผดิชอบผ่านทางช่องทางต่างๆที�กาํหนดไว ้

5.  จดัใหมี้ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน มีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน หรือผู ้

ที�ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั�นและเก็บขอ้มูลการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนไวเ้ป็นความลบั 

รวมทั�งมีกระบวนการตรวจสอบอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม 
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6.  ผูที้�กระทาํการคอร์รัปชั�น จะไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ซึ� งอาจจะถึง

ขั�นใหอ้อกจากงาน และ/หรือพน้จากตาํแหน่ง รวมทั�งอาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายหากการกระทาํการนั�น

ผิดกฎหมาย 

7.  จดัให้มีการบริหารความเสี�ยงด้านคอร์รัปชั�น โดยมีการประเมินความเสี�ยงจากการทาํธุรกรรมต่างๆของ

บริษทัที�อาจมีขั�นตอนหรือกระบวนการที�เขา้ข่ายการคอร์รัปชั�น และกาํหนดมาตรการจดัการความเสี�ยง 

รวมทั�งติดตามและทบทวนมาตรการจดัการความเสี�ยงที�ใชอ้ยูใ่หมี้ความเหมาะสม เพื�อที�จะควบคุมความเสี�ยง

ใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

8.  จดัใหมี้กระบวนการบริหารงานบุคคลใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั�น เริ�มตั�งแต่การสรรหาหรือ

การคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การเลื�อนตาํแหน่ง การให้ผลตอบแทน 

กระบวนการจา้งงาน การจดัโครงสร้างองคก์รให้มีการแบ่งแยกหน้าที�อย่างเหมาะสม ใหเ้กิดการตรวจสอบ 

ถ่วงดุล  

9.  จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม เพื�อป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกระบวนการตรวจสอบภายในครอบคลุมกิจกรรมที�สาํคญัของบริษทั เช่น การ

จดัซื�อจดัจา้ง การตลาด เป็นตน้ และระบบการควบคุมภายในครอบคลุมถึงดา้นการเงิน การบญัชี และการ

จดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล 

10. มีการสื�อสารนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั�น รวมถึงแจง้ช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนให้ทุกคน

ในองค์กรเข้าใจ ยอมรับ และนําไปสู่การปฏิบติัผ่านทางช่องทางสื�อสารต่างๆของบริษทั เช่น จดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) เวบ็ไซต ์ติดประกาศบนบอร์ดประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ รวมทั�งจดัใหมี้การปฐมนิเทศ

แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท และจัดให้มีการฝึกอบรมนโยบายนี� อย่าง

สมํ�าเสมอแก่พนกังานทุกคน เพื�อสร้างความเขา้ใจในการนาํนโยบายไปปฏิบตัิ 

11. มีการสื�อสารนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั�น รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้แก่

สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผ่านช่องทางสื�อสารต่างๆของบริษทั เช่น เวบ็ไซต์ รายงานประจาํปี แบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) เป็นตน้ 

12. จดัให้มีการสอบทานการปฏิบติังานตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�นเป็นประจาํ ตลอดจนทบทวน

แนวปฏิบติั เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบปฏิบตัิ และข้อกาํหนดทางกฎหมาย 

อยา่งสมํ�าเสมอ 

 

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

1.    เรื�องที�รับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน 

(1) การกระทาํการคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2) การกระทาํผดิกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัจรรยาบรรณทางธุรกิจนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการที�ดี 

(3) การกระทาํที�ทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ กระทบต่อชื�อเสียงของบริษทั 

2.    ช่องทางการรับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน 
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ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน ผ่านทางช่องทาง ดงันี�  

(1) อีเมลของประธานกรรมการ ที� chairman@jckhgroup.com 

(2) เวบ็ไซตข์องบริษทั www.jckhgroup.com 

(3) กล่องรับความคิดเห็นที�ร้านสาขา โรงงาน และสาํนกังานใหญ่ 

(4) โทรศพัทแ์จง้โดยตรงตามเบอร์โทรศพัทที์�ติดประกาศแจง้ไวที้�ร้านสาขาทุกสาขา 

(5) ทางไปรษณีย ์จ่าหนา้ซองถึง ประธานกรรมการ  

 ที�บริษทั เจซีเค ฮอสพทิอลลิตี�  จาํกดั (มหาชน) เลขที� 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

3.    การคุม้ครองและรักษาความลบั 

(1)  ผู้แจ้ง เบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือ

บุคคลภายนอก 

(2)  บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที�ปฏิเสธการคอร์รัปชั�น หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้

ร้องเรียน หรือผูที้�ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั�นโดยบริษทัจะไม่เปลี�ยนตาํแหน่ง

งาน ลกัษณะงาน สถานที�ทาํงาน สั�งพกังาน ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานดงักล่าว  

(3)  บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบตามขั�นตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย

ไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน รวมทั�งดาํเนินการจดัเก็บเอกสารการร้องเรียน

เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื�นที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้อง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตาม

หนา้ที�ที�กฎหมายกาํหนด  
 

ขั�นตอนการดําเนินการสืบสวน 

1.    เมื�อไดรั้บการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน ผูร้ับเรื�องจะดาํเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จริง แลว้ส่งเรื�องต่อให ้      

   เลขานุการบริษทั 

2. เลขานุการบริษทัจะเชิญตวัแทนจากฝ่ายบริหารเขา้ร่วมพิจารณากลั�นกรอง สืบสวนขอ้เทจ็จริง โดยตวัแทน

 จากฝ่ายบริหารประกอบดว้ย 

(1) รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

(2) ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

(3) ผูจ้ดัการฝ่ายของผูแ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียน (กรณีเป็นพนกังานบริษทั)  

   โดยมีเลขานุการบริษทัเขา้ร่วมเพื�อสงัเกตการณ์ 

3.    ระหวา่งการสืบสวนขอ้เทจ็จริง อาจจะมอบหมายให้เลขานุการบริษทัแจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะให้ผูแ้จง้ 

เบาะแส หรือร้องเรียนไดรั้บทราบ   

4.  หากการสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบว่า ขอ้มูลหรือหลกัฐานที�มี มีเหตุอนัควรเชื�อไดว่้าผูที้�ถูกกล่าวหาไดก้ระทาํ

การทุจริตและคอร์รัปชั�นจริง บริษทัจะใหสิ้ทธิแก่ผูถ้กูกล่าวหาไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และให้สิทธิผูถู้กกล่าวหา 

พิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ�มเติมที�แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ไดมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการ

กระทาํอนัทุจริตและคอร์รัปชั�น ตามที�ไดถู้กกล่าวหา 
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5.  เลขานุการบริษทัจะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงานในการดาํเนินการต่ อข ้อร้ องเรียนหรือการแจ ้งเบาะแส 

เสนอต่ อประธานเจ าหน าที�บริหาร เพื�อพิจารณาอนุมติัการดาํเนินการนั�น 

6.  เลขานุการบริษทัจะเป นผู ้ทาํรายงานการสรุปเรื�องร้ องเรียนและผลการดาํเนินการ เพื�อนาํเสนอให ้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัทราบเป็ นรายไตรมาส 

7.  การร้ องเรียนโดยไม่ สุจริต หรือให ้ข ้อมูลใดๆ หากพิสูจน ์ได ้ว ่ากระทาํโดยไม่ สุจริต หรือมีเจตนากลั�นแกล ้งให ้

ผู ้อื�นได ้รับความเสียหาย เสื�อมเสียชื�อเสียง บริษทัจะดาํเนินการตามที�เห็นสมควรต่ อไป 

8.  ในกรณีที�เป็นเรื�องที�กระทบต่ อชื�อเสียง ภาพลกัษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษทั หรือเกี�ยวข ้องกบัผู ้บริหาร

ระดบัสูง หรือกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน ้าที�ในการรับเรื�อง หาข ้อมูล และตรวจสอบข ้อเทจ็จริง

ตามที�ได ้รับแจ ้ง เพื�อรายงานต่ อคณะกรรมการบริษทั ให ้ร วมกนัพจิารณาและกาํหนดโทษตามที�เห็นสมควร 

 


