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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ประกอบด้วย 

o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุรติคอร์รัปชั่น  
o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง 
o นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือ

ข้อร้องเรียน 
 

 
o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น 

บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ โปรง่ใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวงัภายใต้
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

บริษัท จงึมีความมุ่งมั่นในการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ยินยอมรับการทจุริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งส้ิน 
และก าหนดให้บริษทัฯ บรษิัทย่อย รวมถึงบคุคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ด าเนินการปฎิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทจุริตคอร์ปชั่น ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัตติามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการหรือกระท าการใดๆ 
โดยให้ความส าคัญกบัความโปรง่ใสและค านึงถงึความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อท าธุรกรรมกับเจา้หน้าที่ หรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขดัแย้งต่อหลักการบริหาร
จัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออ านวยความสะดวกหรือผลประโยชนท์างธุรกิจของ
บริษัท และได้มีการก าหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระท าความผิดดังกล่าว   

เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษทั ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตัิด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี ้

o ของก านัล การเล้ียงรับรองและค่าใชจ้่าย : การใหม้อบ หรือ รบั ของก านัล การเล้ียงรับรอง ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในจรรยาบรรณ 

o เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงนิสนับสนุน : การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตอ้ง
เป็นไปอย่างโปรง่ใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไ่ด้
ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

o ความสัมพันธ์ทางธุรกจิและการจัดซ้ือจัดจ้างกับภาครัฐ : ห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจ
ทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

หากกรรมการบรษิัท ผู้บรหิารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินยั 
ทั้งนี้ วิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท านั้น จะท าให้บริษัท สูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจก็ตาม 
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o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง 

บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  มีนโยบาย 

o ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมอืงดีตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
o ไม่เข้าร่วมกจิกรรมใดๆ และไมแ่สดงความคิดเห็นใดๆ ที่อาจกอ่ให้เกิดความเข้าใจว่าบริษทัมีส่วน

เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมอืงหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลัง
หนึ่ง อันอาจน าไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ 

o ไม่ใช้ทรัพย์สินของบรษิัทเพื่อสนบัสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่ม
พลังหนึ่ง เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมชิอบ 

 
o นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 

บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  มีนโยบาย 

o การรับเงินหรือประโยชนต์อบแทน  : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รบัเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คูค่้า ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจาก
การท างานในนามบริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไมใ่ห้กูห้รือกู้ยมืเงินหรอืเรี่ยไรเงิน ส่ิงของจากลูกค้าหรอื
ผู้ท าธุรกจิกับบริษทั เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกคา้
ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว 

o การรับของขวัญและการเล้ียงรับรองทางธุรกจิ  :  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเล่ียง
การรับของขวัญทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจาก คู่ค้าหรือผูท้ีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกจิของบรษิัท เวน้
แต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม   

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจ
ของบริษทั และพงึหลีกเล่ียงการรับเล้ียงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจาก
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับบริษทั หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต 

o การเสนอเงิน ส่ิงจูงใจหรือรางวลั  :  บริษทัไมม่ีนโยบายเสนอเงิน ส่ิงจูงใจของก านัล สิทธิ
ประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบรษิัท หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ 
เพื่อให้ไดม้าซึ่งธุรกจิ ยกเว้นการให้การเล้ียงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า
และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท 
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o นโยบายว่าดว้ยการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน   และให้ความคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน 

เร่ือง  
1. วัตถุประสงค ์ 
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน  
3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผูแ้จ้งเรื่องเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 
5. ช่องทางในการแจง้เรื่องเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน  
6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
7. ขั้นตอนด าเนินการ  

7.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป  
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและส่ังการ  
7.3 การแจง้ผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแกไ้ข  
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจรติหรือผิดช่องทาง  
7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคบับัญชาเหนือขึ้นไป 

1. วัตถุประสงค์  

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ส่งเสริมให้ผู้บรหิาร และพนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่อง
กลุ่มปัญจวัฒนาพลาสติก  ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปรง่ใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดย
สอดคล้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบรษิัทคาดหวังใหทุ้กคนรายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบตัิทีข่ัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อจะไดช้่วยกันปรับปรุงแก้ไข
หรือด าเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป และตามกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยม์ีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานก ากับดแูลด้วย ซึ่งเป็นหลักการ
ที่บริษัทเห็นว่าสมควรน ามาใช้กบั บริษัทด้วย  

บริษัทไดจ้ัดให้มีนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจวา่ผู้บังคับบญัชาและหน่วยงานเกีย่วกับทรพัยากรบุคคลของบริษทัได้ท าหน้าที่
ดูแลและใหค้ าแนะน าตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระท าต่างๆ ของพนักงานหรือ
เจ้าหน้าทีใ่ห้เป็นไปโดยถูกต้อง  และผู้แจ้งเรื่องดงักล่าวจะได้รบัความคุม้ครอง หากเป็นการกระท าด้วยความ
สุจริตใจ  

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อวา่มีเหตุอนัควรเชื่อโดยสุจริตวา่มีการฝ่าฝนืหรือไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ การ
ก ากับดูแลกิจการที่ด ีจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบยีบปฏิบตัิ ข้อก าหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบรษิัท 
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชากอ่นเป็นล าดับแรก  
อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แนใ่จหรือไม่สะดวกใจที่จะท าเช่นน้ัน พนักงานสามารถแจง้เรื่องได้โดยตรง
ดังนี ้
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 กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัหนว่ยงานอื่นหรือเป็นผูบ้ังคับบญัชาเหนือขึ้นไป  แจง้เรื่องได้ที่ CG Report  
หรือ ส านักงานเลขานุการบริษทั  หรือ  ส านักงานตรวจสอบภายใน  หรือ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลกิจการ 

 กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรือ ประธานกรรมการบรหิาร   แจ้งเรื่องโดยตรง
ได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 

3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

พนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่องกลุ่มบริษัทรวมถึงบุคคลภายนอก ที่พบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระท าที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ การก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบยีบปฏบิัติ ข้อก าหนด 
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบรษิัท  โดยผู้บรหิาร และพนักงาน หรอืเจ้าหน้าทีข่องกลุ่มบรษิัท  

4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทีแ่จ้งเรื่องร้องเรียน แจง้เบาะแส ให้ถ้อยค าหรือใหข้้อมูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ 2. 
ด้วยความสุจริตใจ ไม่ไดม้ีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูใ้ดหรือต่อบรษิัท จะได้รับการ
คุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท เช่น ไมม่ีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน 
ข่มขู่ รบกวนการปฏบิัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดทีม่ีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี ้
ถ้ามีความจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนทีจ่ะด าเนินการตามนโยบายนี้
จนถึงที่สุด จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการก่อน 

5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

5.1  CG Report  ของบริษัท สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้  
1)  โทรศพัท์ หมายเลข 034-839-130-1   ต่อ 153 และ 154 
2)   E-mail   cgreport@pjw.co.th;  

5.2  ส านักงานเลขานุการบริษัท   โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง  
- ที่  ส านักงานเลขานุการบริษัท  

บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   
จังหวัดสมุทรสาคร  74000 

5.3  ส านักตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้  
1)  โทรศพัท์ หมายเลข 034-839-130-1   ต่อ 154 และ 168 
2)  โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย ์หรือยื่นส่งโดยตรง  

- ที่  ส านักตรวจสอบภายใน  
บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   
จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
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5.4  คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี ้
1) E-mail    

- คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ Email : auditcommittee@pjw.co.th 
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  Email : thasmasa.d@pjw.co.th  
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ พจิารณาสอบสวนและรายงานต่อ
คณะกรรมบริษัทต่อไป 

2) จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง 
- ที่  คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ   

บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   
จังหวัดสมุทรสาคร  74000 

6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับแจง้เรื่องเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน “เรื่องร้องเรียน” ได้แก ่ 
6.1 ผู้แจง้ข้อมูล (Caller or Claimer): ผู้แจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร E-mail หรือจดหมายทั้งจาก

ภายในและภายนอกบริษทั  
6.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (Case Coordinator): ผู้ท าหน้าที่รบัเรื่อง และเก็บข้อมูลเบื้องต้น และเก็บ

ผลสรุปของการด าเนินงาน ได้แก่ CG_Report   ส านักงานเลขานุการบริษัท ส านักตรวจสอบภายใน   
6.3 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน (Case Owner): ผู้บังคับบญัชาโดยตรงของผู้ที่ถูกร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชา

เหนือขึ้นไปของหนว่ยงานทีถู่กรอ้งเรียน และในกรณีที่ผู้ดแูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่อยู่ปฏบิัติงาน
เป็นระยะยาว ให้ผู้บังคบับัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ดแูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน
ตามความหมายของข้อน้ีแทน  

6.4 ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินยั (Human Resources, HR): ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล  
6.5 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร (Chief Executive Officer, CEO): ผู้บงัคับบัญชาสูงสุดของบรษิัท  
6.6 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ (Audit and Corporate Governance Committee)  
6.7 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)  

7. ขั้นตอนการด าเนินการ  

7.1  การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป  

(1)  ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และก าหนดวันแจ้งความคบืหน้าของเร่ืองที่
ร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ดังนี ้ 
(1.1)  กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรง ให้ด าเนนิการโดยด่วนที่สุด  
(1.2)  กรณีอื่น ให้ด าเนินการโดยเร็ว  
(1.3)  กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่น ค าถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล จะไมม่ีการ

ลงทะเบียนรับเร่ือง แต่จะส่งเรื่องให้กบัหน่วยงานที่รบัผิดชอบเรือ่งนั้นๆ โดยตรง เพื่อตอบ
กลับแก่ผู้สอบถาม  
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(2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงบนัทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียนดังนี ้ 
(2.1)  ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ  
(2.2)  วันที่ร้องเรียน  
(2.3)  ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ ที่ร้องเรียน  
(2.4)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  

(3) เมื่อลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรยีนแล้ว ให้ก าหนดชั้นความลับตามเน้ือหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีที่เป็น
การสอบถามทั่วไป) และด าเนินการดังนี ้ 
(3.1)  ส่งไปให้ผู้ดแูลเรื่องร้องเรียนด าเนินการหาข้อเทจ็จริง และส่ังการตามอ านาจหน้าทีท่ี่ม ี 
(3.2)  ส่งส าเนาให้ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น เพื่อเตรียมให้ค าแนะน าการ

ด าเนินการด้านระเบียบวินัยหรืออื่นๆ  
(3.3) ส่งส าเนาให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารทราบด้วย   
(3.4)   กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกีย่วข้อง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร ให้

ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบสอบและก ากับดูแล 

7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและส่ังการ   

(1) ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนด าเนินการหาข้อเท็จจริง และใหข้้อแนะน าผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤตหิรือ
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินยั ส่ังลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐานโทษด้วย และหากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนไม่มี
อ านาจส่ังลงโทษ ก็ให้เสนอเป็นล าดับชั้นไปจนถึงผูม้ีอ านาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหา
ข้อเท็จจริง การด าเนินการ และการส่ังลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารโดยผ่าน
ผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้น เพื่อทราบหรือพจิารณาส่ังการด้วย  

(2) กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเตมิได้เพียงพอ ให้ผู้ดแูลเรื่อง
ร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพื่อขอแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสม
ต่อไป หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่า ไม่สามารถด าเนินการเรื่องร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนั้น
จะถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดแูลเรื่องร้องเรียนส่งส าเนาให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อรายงาน
แก่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการด้วย  

(3) หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกรอ้งเรียนไมม่ีความผิด หรือเป็นเรื่องที่
เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ใหข้้อแนะน าแกผู่้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือ
ปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดแูลเรื่อง
ร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผูบ้ังคับบญัชาล าดับเหนือขึ้นไป 1 ขั้น เพื่อขออนมุัติปิดเรื่อง และ
ส าเนาเร่ืองให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการต่อไป  

(4)  กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรือ ประธานกรรมการบรหิาร ให้พิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
บริษัทพจิารณาส่ังการ 
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7.3 การแจง้ผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแกไ้ข  

(1) ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนด าเนินการตามค าส่ังการของประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท 
(แล้วแต่กรณี) และให้ข้อแนะน าใหม้ีการประพฤติหรือปฏบิัตทิี่เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย 

(2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจง้ผลการด าเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดแูลกิจการ
ทราบเป็นรายไตรมาส   

(3) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนติดตามผลการปรับปรงุแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการทราบ  

7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจรติหรือผิดช่องทาง  

การแจ้งเรื่องร้องเรยีน แจง้เบาะแส ให้ถ้อยค า หรือใหข้้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระท าโดยไม่สุจริต หรือ
ท าผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษทั  บุคคลน้ันจะได้รับโทษทางวินัยตาม
มาตรฐานโทษด้วย  แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษทั ได้รับความเสียหาย บริษทัจะพิจารณา
ด าเนินคดีกับบุคคลน้ันๆ ด้วย  

7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน  ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บงัคับบญัชาเหนือขึ้นไป 

ในกรณีที่ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน  ละเลยหรือไม่ปฏบิัติตามนโยบายนี ้ ผู้
ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผูดู้แลเรื่องร้องเรียน  และผู้บังคบับัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ละเลย จะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย  

 

8. วันที่ใช้บังคับ  

นโยบายนีใ้หใ้ช้บังคับตั้งแต่วันที่  13 พฤศจิกายน 2556  
 
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 


