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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
ประกอบดว้ย 

o นโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่  
o นโยบายวา่ดว้ยการสนบัสนุนดา้นการเมอืง 
o นโยบายวา่ดว้ยการรบัและให ้ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด 
o นโยบายวา่ดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีนและใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอื

ขอ้รอ้งเรยีน 
o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
 คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าทีห่รอืใชอ้ านาจหน้าที่
โดยมชิอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จรยิธรรม ระเบยีบหรอืนโยบายของบรษิทั เพือ่การแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรได ้ไมว่่า
จะอยู่ในรปูแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให ้ใหค้ ามัน่สญัญา การเรยีกรอ้งผลประโยชน์หรอืการข่มขู ่การให้
ผลประโยชน์ และการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกบัเจ้าหน้าที่ของรฐั หน่วยงานรฐั หน่วยงาน
เอกชนอื่นใดทีท่ าธุรกจิกบับรษิทัไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืแนะน าธรุกจิใหก้บับรษิทัโดยเฉพาะ เวน้แต่เป็น
กรณีทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ นัน้ใหก้ระท า
ได ้

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล ให้มีระบบการสนับสนุนการต่อต้านการ
คอร์รปัชัน่ที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบรษิัทฯ ได้เขา้ใจและตระหนักถึงความส าคญัของการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ มหีน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงนิและบญัชี ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนรบั
เรื่องการแจง้เบาะแสการทุจรติคอรร์ปัชัน่ อนัเกดิจากคนในองคก์รมสี่วนเกี่ยวขอ้ง พจิารณาตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และ
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัพจิารณาลงโทษ หรอืแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว รวมถงึใหค้ าปรกึษาและตดิตามให้
มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและมาตรการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ 
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสูง มีหน้าที่ในการน านโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ไปปฏิบตัิ โดย
ก าหนดใหม้รีะบบสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และสือ่สารไปยงัพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่าย รวมถงึทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
ผู้ตรวจสอบภายใน มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรง
ตามนโยบายแนวทางปฏบิตั ิอ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิตัแิละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่มรีะบบควบคุม
ทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นทจุรติและคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บุคลากรทุกคนของบริษทั มหีน้าทีต่อ้งท าความเขา้ใจและปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่
และปฏบิตัติามแนวปฏบิตัิของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง กรณีมขีอ้สงสยัหรอืพบการฝ่าฝืนระเบยีบบรษิทั จะต้องรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผา่นทางชอ่งทางในการแจง้เบาะแสทีบ่รษิทัก าหนดไว ้ 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“บรษิทั”) ตระหนกัถงึความส าคญัของ
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยยดึมัน่ในการด าเนินธรุกจิดว้ยความซื่อสตัย ์ สจุรติ โปรง่ใสเป็นธรรม รบัผดิชอบและ
ระมดัระวงัภายใตก้ฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทั จงึมคีวามมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยไม่ยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใดๆ ทัง้สิ้น 
และก าหนดให้บรษิัท บรษิัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ด าเนินการปฏิบตัิตามนโยบายการ
ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ครอบคลมุใหม้กีารปฏบิตัติามในทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหด้ าเนินการหรอืกระท าการใดๆ 
โดยให้ความส าคญักับความโปร่งใสและค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือ
หน่วยงานต่างๆ เพือ่หลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจส่งผลต่อการกระท าทีไ่มเ่หมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิาร
จดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการให้สนิบนต่างๆ ต่อเจา้หน้าที่เพื่ออ านวยความสะดวกหรอืผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บรษิทั และไดม้กีารก าหนดบทลงโทษทางวนิยัสงูสดุแก่พนกังานทีก่ระท าความผดิดงักลา่ว   

เพือ่ความชดัเจนในการด าเนินการในเรือ่งทีม่คีวามเสีย่งสงูกบัการเกดิคอรร์ปัชัน่ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร
และพนกังานทกุระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

o ของก านลั การเลีย้งรบัรองและคา่ใชจ้า่ย : การมอบ หรอื รบั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง ให้
เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการจดัการของขวญั เงนิบรจิาค เงนิสนบัสนุน และเงนิรบัรอง 

o เงนิบรจิาคเพือ่การกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน : การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนบัสนุนตอ้ง
เป็นไปอยา่งโปรง่ใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงนิบรจิาค หรอืเงนิสนบัสนุนไมไ่ด้
ถกูน าไปใชเ้พือ่เป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

o ความสมัพนัธท์างธรุกจิและการจดัซื้อจดัจา้งกบัภาครฐั : หา้มใหห้รอืรบัสนิบนในการด าเนินธุรกจิ
ทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัท และการติดต่องานกับภาครฐัจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ซื่อสตัย ์และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

หากกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนักงาน ไม่ไดป้ฏบิตัิตามนโยบายน้ี จะต้องได้รบับทลงโทษทางวนิัย 
ทัง้น้ี วธิกีารลงโทษจะขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิ และสถานการณ์แวดลอ้ม ในขณะเดยีวกนับรษิทั ไม่มนีโยบายลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนักงานทีป่ฏเิสธการคอร์รปัชัน่ แมว้่าการกระท านัน้ จะท าใหบ้รษิทั สูญเสยีโอกาสทาง
ธรุกจิกต็าม  

บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัและตดิตามการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
3 ขอ้ ซึง่ประกอบดว้ย  

1) กระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีจ่ะ
เกิดการทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยระบุเหตุการณ์ที่มคีวามเสี่ยงจากการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่ ประเมนิระดบัความเสีย่งในดา้นโอกาสเกดิและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้  เพื่อน าไปใช้
ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั ใหส้ามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่าง
มปีระสทิธผิล  
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2) แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลเพือ่ป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่ สรปุได้
ดงัน้ี 

- จดัให้มกีารฝึกอบรม ผู้บรหิารและพนักงาน เพื่อให้มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบันโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทัเป็น
ประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- จดัให้มกีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เพื่อป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

- จดัใหม้ชีอ่งทางการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย หลากหลาย
ช่องทาง และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยมีการก าหนดขัน้ตอนการ
ด าเนินการไวเ้ป็นมาตรฐาน (ใหป้ฏบิตัติามนโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้
รอ้งเรยีน   และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทั)  

3) แนวทางในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัและตดิตาม
การมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ สรปุไดด้งัน้ี 

- ก าหนดให ้ผูบ้รหิารและพนักงาน จดัท าแบบประเมนิเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธรุกจิ และมาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ เป็นประจ าอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

- ก ำหนดใหส้ านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคมุภายใน การบรหิารความ
เสีย่ง การก ากบัดแูลกจิการ และใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง และรายงานผลการตรวจสอบทีม่ี
นยัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ก าหนดให้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดย
น าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัตามล าดบั อยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมอืง 
การสนับสนุนด้านการเมอืง หมายถงึ การให้เงนิ ทรพัย์สนิ สทิธปิระโยชน์อื่นใด หรอืสถานที่เพื่ออ านวย

ความสะดวก (สถานทีพ่กั สถานทีร่บัรอง สถานทีป่ระชุม สถานทีชุ่มนุม) แก่พรรคการเมอืง นกัการเมอืง หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้งทางการเมอืง เพือ่สนบัสนุนนโยบาย การกระท าอนัมคิวร หรอืการกระท าใดทีข่ดัต่อกฎหมายรฐัธรรมนูญ ซึง่
ส่งผลเสยีต่อชุมชน สงัคม ประเทศ รวมทัง้เพื่อสนับสนุนใหเ้กดิความแตกแยกในสงัคม ไมว่่าจะโดยทางตรง หรอืโดย
ทางออ้ม 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“บรษิทั”)  มนีโยบาย 

- บรษิทัฯ มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืงโดยจะไมใ่หก้ารสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรม หรอืกระท าการ
อนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง 
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- พนักงานมสีทิธิเสรภีาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมอืงภายใต้บทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญ แต่
จะต้องไม่แอบอา้งความเป็นพนักงาน หรอืน าทรพัยส์นิ อุปกรณ์ เครื่องมอืใดๆ ของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการใดๆทางการเมอืง 

การบริจาคเพ่ือการกศุลและเงินสนับสนุน 
การบรจิาคเพือ่การกุศล ทัง้ในรปูแบบของการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ หรอืในรปูแบบอื่นๆ เช่น การ

ให้ความรู้ หรือการสละเวลา เป็นต้น บริษัทสามารถกระท าได้ โดยอาจเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสงัคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมไิดมุ้่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกจิ ทัง้น้ี จะตอ้งด าเนินการตามแนวทาง
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรจิาคเพือ่การกุศลและเงนิสนบัสนุนอย่างเครง่ครดั เพือ่การประชาสมัพนัธท์างธุรกจิและเสรมิสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษิทั อาจกระท าไดโ้ดยมวีตัถุประสงค์เพื่อธุรกจิ ตราสนิคา้ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั ทัง้น้ีอาจมี
ความเสีย่งเน่ืองจากเป็นการจ่ายเงนิส าหรบัการบรกิารหรอืผลประโยชน์ทีย่ากต่อการวดัผลและตดิตาม ดงันัน้ จะตอ้ง
ด าเนินการตามแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรจิาคเพือ่การกุศลและเงนิสนบัสนุนอยา่งเครง่ครดั 

การบรจิาคเพื่อการกุศลและเงนิสนับสนุนท าใหบ้รษิทัเกดิความเสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ เน่ืองจากกจิกรรม
ดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิโดยไม่มผีลตอบแทนที่มตีวัตน และอาจจะใชเ้ป็นขอ้อ้างหรอืเสน้ทางส าหรบัการ
คอรร์ปัชัน่ และเพือ่ไมใ่หก้ารบรจิาคเพือ่การกุศลมวีตัถุประสงคแ์อบแฝง ดงันัน้ จะตอ้งด าเนินการอย่างรอบคอบเพือ่ให้
ม ัน่ใจว่า การบรจิาคเพื่อการกุศลและเงนิสนับสนุนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัรวมทัง้
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัมแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรจิาคเพือ่การกุศลและเงนิสนบัสนุน ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัทีป่ระสงคจ์ะใหบ้รษิทัเขา้รว่มบรจิาคเพือ่การกุศล หรอืเงนิ
สนบัสนุน (“ผูป้ระสงคจ์ะใหบ้รษิทัเขา้รว่มบรจิาคเพือ่การกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน”) จะตอ้งจดัท าแบบค า
ขออนุมตักิารบรจิาคเพือ่การกุศลหรอืเงนิสนบัสนุน โดยระบุชือ่ผูร้บับรจิาคหรอืผูร้บัการสนับสนุน และ
วตัถุประสงคข์องการบรจิาคหรอืสนับสนุน พรอ้มแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนุมตัจิากผูม้อี านาจ
อนุมตัขิองบรษิทั  

2. ผูป้ระสงคจ์ะใหบ้รษิทัเขา้ร่วมบรจิาคเพือ่การกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน มหีน้าทีต่รวจสอบองคก์รการกุศล 
มลูนิธติ่างๆ บรษิทั หา้งรา้นทีบ่รษิทัจะเขา้รว่มในการบรจิาคเงนิ หรอืเงนิสนบัสนุน ก่อนการน าเสนอผู้
มอี านาจอนุมตั ิดงัน้ี  

2.1 ตอ้งมัน่ใจวา่การบรจิาคเพือ่การกุศลและเงนิสนบัสนุนจะไมถ่กูน าไปใชเ้ป็นวธิกีารหลกีเลีย่งใน
การใหส้นิบน ตลอดจนตอ้งด าเนินการอยา่งโปรง่ใสและเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั  

2.2 ตอ้งพสิจูน์ไดว้า่มกีารจดักจิกรรมตามโครงการเพือ่การกุศลดงักลา่วจรงิ และมกีารด าเนินการ
เพือ่สนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเรจ็ และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม
อยา่งแทจ้รงิหรอืเพือ่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR)  

2.3 ตอ้งพสิูจน์ไดว้่ากจิกรรมดงักล่าวเป็นไปเพื่อการกุศล ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนให้กบับุคคลใด หรอืหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียม
ปฏบิตัทิ ัว่ไป  
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3. หากบรษิทัตรวจพบหรอืไดร้บัแจง้ขอ้มลูจากทางการวา่ องคก์ร มลูนิธ ิบรษิทั หา้งรา้น ทีบ่รษิทับรจิาค 
หรอืใหเ้งนิสนับสนุน มกีารคอรร์ปัชัน่เกดิขึน้ บรษิทัจะระงบัการบรจิาค หรอืการสนับสนุนกจิกรรมใน
องคก์รหรอื บรษิทันัน้ๆ ในทนัททีีร่บัทราบ  

4. การตดิตามและสอบทานเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าการบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืการใชเ้งนิสนับสนุนไมไ่ดก้ระท า
เพือ่การคอรร์ปัชัน่ เป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการก ากบัและตรวจสอบภายใน  

 
o นโยบายว่าด้วยการรบัและการให้ ของขวญั ทรพัยสิ์น หรอืผลประโยชน์อืน่ใด 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“บรษิทั”)  มนีโยบาย 

การรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด รวมถงึการรบัคา่อ านวยความสะดวก 

ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง รูปแบบการจ่ายเงนิหรอืการให้เงนิแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การด า เนินการหรือ
สนบัสนุนใหก้ารด าเนินการเรว็ขึน้จากขัน้ตอนปกต ิหรอืใหไ้ดม้าซึง่ธรุกจิ หรอืความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิ  

o การรบัเงินหรือประโยชน์ตอบแทน  : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รบัเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ รวมถึงเรยีกรอ้งค่าอ านวยความสะดวกเป็นการส่วนตวัจากลูกค้า คู่ค้า 
ของบรษิทัหรอืจากบคุคลใดอนัเน่ืองจากการท างานในนามบรษิทั 

o การรบัของขวญั :  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พงึหลกีเลีย่งการรบัของขวญัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ
และมใิชต่วัเงนิจากคูค่า้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั เวน้แต่ในเทศกาลหรอืประเพณีนิยม 

o การเลี้ยงรบัรองทางธุรกิจ : กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน สามารถรบัการเลี้ยงรบัรองทาง
ธุรกจิได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกจิของบรษิทั และพงึหลกีเลีย่งการรบัเลี้ยงรบัรองในลกัษณะทีเ่กิน
กวา่เหตุความสมัพนัธป์กตจิากบคุคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอืจะเป็นคูค่า้ในอนาคต 

การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด รวมถงึการจา่ยคา่อ านวยความสะดวก 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะต้องไม่ใหกู้้ยมืเงนิหรอืเรีย่ไรเงนิ สิง่ของจากลูกคา้หรอืผูท้ า
ธุรกจิกบับรษิทั เวน้แต่เป็นการกู้ยมืเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิในฐานะของลูกคา้ของ
ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิดงักลา่ว 

o การเสนอเงนิ สิง่จูงใจหรอืรางวลั รวมถึงการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก :  บรษิทัไม่มนีโยบาย
เสนอเงิน สิ่งจูงใจของก านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท 
หน่วยงานภายนอกหรอืบุคคลใดๆ เพื่อให้ไดม้าซึ่งธุรกิจ ยกเวน้การให้สิง่ของ การเลี้ยงรบัรอง
ทางธุรกิจในเทศกาลหรอืตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของ
บรษิทั 
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o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรอืข้อรอ้งเรียน   และให้ความคุ้มครองผูแ้จ้ง
เบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน 

 
เรื่อง  

1. วตัถุประสงค ์ 
2. ขอบเขตของการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน  
3. บคุคลผูส้ามารถแจง้เรือ่งเบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
4. การใหค้วามคุม้ครองบคุคลผูแ้จง้เรือ่งเบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
5. ชอ่งทางในการแจง้เรือ่งเบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน  
6. กลุม่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
7. ขัน้ตอนด าเนินการ  

7.1 การลงทะเบยีน และสง่เรือ่งต่อไป  
7.2 การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและสัง่การ  
7.3 การแจง้ผลสรปุต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรงุแกไ้ข  
7.4 การรอ้งเรยีนโดยไมส่จุรติหรอืผดิชอ่งทาง  
7.5 ความรบัผดิชอบของผูป้ระสานงานเรือ่งรอ้งเรยีน ผูด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีน และ ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 

1. วตัถปุระสงค ์ 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”)  ส่งเสรมิใหผู้้บรหิาร และพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มปัญจวฒันาพลาสติก  ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัคาดหวงั
ให้ทุกคนรายงานโดยสุจรติถึงการปฏบิตัิที่ขดัหรอืสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวให้บรษิัททราบ  เพื่อจะได้
ชว่ยกนัปรบัปรงุแกไ้ขหรอืด าเนินการ เพือ่ใหเ้กดิความถกูตอ้ง เหมาะสม โปรง่ใส และยุตธิรรมต่อไป และตาม
กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยม์กีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสุจรติแก่หน่วยงานก ากบัดแูล
ดว้ย ซึง่เป็นหลกัการทีบ่รษิทัเหน็วา่สมควรน ามาใชก้บั บรษิทัดว้ย  

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีนและใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส
หรอืขอ้รอ้งเรยีน เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานเกีย่วกบัทรพัยากรบคุคลของบรษิทัไดท้ าหน้าที่
ดแูลและใหค้ าแนะน าตลอดจนสอดสอ่งพฤตกิรรม ความประพฤต ิ และการกระท าต่างๆ ของพนกังานหรอื
เจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นไปโดยถกูตอ้ง  และผูแ้จง้เรือ่งดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระท าดว้ยความ
สจุรติใจ  

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรอืข้อรอ้งเรียน 

เมื่อมขีอ้สงสยัหรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสุจรติว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ การก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก าหนด  หรอืกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท 
พนกังานหรอืเจา้หน้าทีค่วรสอบถามหรอืปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนเป็นล าดบัแรก  
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อย่างไรกต็าม หากพนักงานไม่แน่ใจหรอืไม่สะดวกใจที่จะท าเช่นนัน้  พนักงานสามารถแจง้เรื่องได้โดยตรง
ดงัน้ี 

 กรณีเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานอื่นหรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป  แจง้เรื่องไดท้ี ่CG Report  
หรอื ส านักงานเลขานุการบรษิทั  หรอื  ส านักงานตรวจสอบภายใน  หรอื คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ 

 กรณีเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ประธานกรรมการบรหิาร   แจง้เรื่องโดยตรง
ไดท้ี ่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

3. บคุคลผูส้ามารถแจ้งเรือ่งเบาะแสการกระท าผิดหรอืข้อรอ้งเรียน 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คูค่า้ และเจา้หนี้  คูแ่ขง่ ภาครฐั รวมถงึผูท้ีอ่ยูใ่น
ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีพ่บเหน็หรอืทราบหรอืสงสยัวา่มกีารกระท าทีฝ่่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ การ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี จรรยาบรรณธรุกจิ นโยบายระเบยีบปฏบิตั ิ ขอ้ก าหนด หรอืกฎเกณฑต์่างๆ ของบรษิทั  
โดยผูบ้รหิาร และพนกังาน หรอืเจา้หน้าทีข่องกลุม่บรษิทั  

4. การให้ความคุ้มครองบคุคลผูแ้จ้งเรือ่งเบาะแสการกระท าผิดหรอืข้อรอ้งเรียน 

พนกังานหรอืเจา้หน้าทีท่ีแ่จง้เรือ่งรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส ใหถ้อ้ยค าหรอืใหข้อ้มลูใดๆ ตามขอบเขตในขอ้ 2. 
ดว้ยความสจุรติใจ ไมไ่ดม้เีจตนาในการใหร้า้ยหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูใ้ดหรอืต่อบรษิทั จะไดร้บัการ
คุม้ครองทีเ่หมาะสมจากบรษิทั เช่น ไมม่กีารเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน พกังาน 
ขม่ขู ่ รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอืการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมต่อผูน้ัน้ ทัง้น้ี 
ถา้มคีวามจ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการคุม้ครองบคุคลใดก่อนทีจ่ะด าเนินการตามนโยบายน้ี
จนถงึทีส่ดุ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการก่อน 

5. ช่องทางในการแจ้งเรือ่งเบาะแสการกระท าผิดหรอืข้อรอ้งเรียน 

5.1 CG Report ของบรษิทั สามารถตดิต่อไดต้ามชอ่งทางต่อไปน้ี  
1)  โทรศพัท ์หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839-130 ต่อ 153 และ 176 
2)   E-mail   cgreport@pjw.co.th  

5.2 ส านกังานเลขานุการบรษิทั   โดยจดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย์ หรอืยืน่สง่โดยตรง  
- ที ่ ส านกังานเลขานุการบรษิทั  

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
เลขที ่28 หมู ่2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร   
จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

5.3 ส านกัตรวจสอบภายใน สามารถตดิต่อไดต้ามชอ่งทางต่อไปน้ี  
1)  โทรศพัท ์หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839130 ต่อ 176 และ 168 
2)  โดยจดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย ์หรอืยืน่สง่โดยตรง โทรศพัท ์

- ที ่ ส านกัตรวจสอบภายใน  
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บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
เลขที ่28 หมู ่2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร   
จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ สามารถตดิต่อไดต้ามชอ่งทางต่อไปน้ี 
1) E-mail    

- คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ Email : info@taxspecialist.co.th 
 โทรศพัท ์หมายเลข 02-514-4334 
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ Email : ac-secretary@pjw.co.th  
เพือ่น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ พจิารณาสอบสวนและรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

2) จดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย ์หรอืยืน่สง่โดยตรง 
- ที ่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
เลขที ่28 หมู ่2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร   
จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

6. กลุ่มบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  

กลุม่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในขัน้ตอนการรบัแจง้เรือ่งเบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน “เรือ่งรอ้งเรยีน” ไดแ้ก ่ 
6.1 ผู้แจ้งข้อมูล (Caller or Claimer): ผู้แจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร E-mail หรือจดหมายทัง้จาก

ภายในและภายนอกบรษิทั  
6.2 ผูป้ระสานงานเรือ่งรอ้งเรยีน (Case Coordinator): ผูท้ าหน้าทีร่บัเรือ่ง และเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ และเกบ็

ผลสรปุของการด าเนินงาน ไดแ้ก่ CG Report   ส านกังานเลขานุการบรษิทั ส านกัตรวจสอบภายใน   
6.3 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีน (Case Owner): ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของผู้ที่ถูกรอ้งเรยีน หรอืผู้บงัคบับญัชา

เหนือขึน้ไปของหน่วยงานทีถู่กรอ้งเรยีน และในกรณีที่ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวไม่อยู่ปฏบิตัิงาน
เป็นระยะยาว ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปของผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีน
ตามความหมายของขอ้น้ีแทน  

6.4 ผูด้แูลเรือ่งระเบยีบวนิยั (Human Resources, HR): ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล  
6.5 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer, CEO): ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของบรษิทั  
6.6 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ (Audit and Corporate Governance Committee)  
6.7 คณะกรรมการบรษิทั (Board of Director)  

7. ขัน้ตอนการด าเนินการ  

7.1  การลงทะเบยีนและสง่เรือ่งต่อไป  

(1)  ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน และก าหนดวนัแจง้ความคบืหน้าของเรือ่งที่
รอ้งเรยีนแก่ผูร้อ้งเรยีน ดงัน้ี  
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(1.1)  กรณีทีม่ผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของบรษิทัอยา่งรา้ยแรง ใหด้ าเนินการโดยดว่นทีส่ดุ  
(1.2)  กรณีอื่น ใหด้ าเนินการโดยเรว็  
(1.3)  กรณีทีเ่ป็นการสอบถามทัว่ไป เช่น ค าถามเกีย่วกบัราคาหุน้ การจ่ายเงนิปันผล จะไม่มกีาร

ลงทะเบยีนรบัเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กบัหน่วยงานที่รบัผดิชอบเรื่องนัน้ๆ โดยตรง เพื่อตอบ
กลบัแก่ผูส้อบถาม  

(2) ผูป้ระสานงานเรือ่งรอ้งเรยีนลงบนัทกึขอ้มลูจากผูร้อ้งเรยีนดงัน้ี  
(2.1)  ชือ่ผูร้อ้งเรยีน ยกเวน้กรณีทีไ่มไ่ดร้ะบชุือ่  
(2.2)  วนัทีร่อ้งเรยีน  
(2.3)  ชือ่บคุคล หรอื เหตุการณ์ ทีร่อ้งเรยีน  
(2.4)  ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ  

(3) เมื่อลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีนแลว้ ใหก้ าหนดชัน้ความลบัตามเน้ือหาของเรื่อง (ยกเวน้กรณีทีเ่ป็น
การสอบถามทัว่ไป) และด าเนินการดงัน้ี  
(3.1)  สง่ไปใหผู้ด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีนด าเนินการหาขอ้เทจ็จรงิ และสัง่การตามอ านาจหน้าทีท่ีม่ ี 
(3.2)  ส่งส าเนาให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น  เพื่อเตรียมให้ค าแนะน าการ

ด าเนินการดา้นระเบยีบวนิยัหรอือื่นๆ  
(3.3) สง่ส าเนาใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบ   
(3.4)   กรณีเป็นขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วขอ้ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ประธานกรรมการบรหิาร ให้

สง่ไปทีค่ณะกรรมการตรวจสอบสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

7.2 การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและสัง่การ   

(1) ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการหาขอ้เทจ็จรงิ และใหข้อ้แนะน าผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหม้กีารประพฤตหิรอื
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัย สัง่ลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ายบริหาร
ทรพัยากรบุคคล เพือ่ใหก้ารลงโทษเป็นไปตามมาตรฐานโทษดว้ย และหากผูด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีนไมม่ี
อ านาจสัง่ลงโทษ ก็ให้เสนอเป็นล าดับชัน้ไปจนถึงผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหา
ขอ้เทจ็จรงิ การด าเนินการ และการสัง่ลงโทษแลว้แต่กรณีไปให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยผ่าน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ เพือ่ทราบหรอืพจิารณาสัง่การดว้ย  

(2) กรณีเป็นเรือ่งรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่มร่ะบชุือ่ และไมส่ามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดเ้พยีงพอ ใหผู้ด้แูลเรือ่ง
รอ้งเรยีนสง่รายงานผลการตรวจสอบขอ้มลูและความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนนัน้ไปที ่ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ เพือ่ขอแนวทางการด าเนินการทีเ่หมาะสม
ต่อไป หากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเหน็วา่ ไมส่ามารถด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีนได ้ ขอ้รอ้งเรยีนนัน้
จะถกูปิดเรือ่งไป ใหผู้ด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีนสง่ส าเนาใหผู้ป้ระสานงานเรือ่งรอ้งเรยีนทราบ เพือ่รายงาน
แก่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

(3) หากผูด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีนตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ พบวา่ผูถ้กูรอ้งเรยีนไมม่คีวามผดิ หรอืเป็นเรือ่งที่
เกดิจากความเขา้ใจผดิ หรอืไดใ้หข้อ้แนะน าแก่ผูถ้กูรอ้งเรยีนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหม้กีารประพฤตหิรอื
ปฏบิตัิที่เหมาะสมแลว้ และพจิารณาเหน็ว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มกีารลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลเรื่อง
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รอ้งเรยีนเสนอเรื่องดงักล่าวแก่ผู้บงัคบับญัชาล าดบัเหนือขึ้นไป 1 ขัน้ เพื่อขออนุมตัิปิดเรื่อง และ
ส าเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการต่อไป  

(4)  กรณีเป็นขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วขอ้ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ประธานกรรมการบรหิาร ใหพ้จิารณา
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิโดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการและสง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาสัง่การ 

7.3 การแจง้ผลสรปุต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรงุแกไ้ข  

(1) ผูด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีนด าเนินการตามค าสัง่การของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
(แล้วแต่กรณี) และให้ข้อแนะน าให้มีการประพฤติหรอืปฏิบตัิที่เหมาะสมต่อไป  และแจ้งผลการ
ด าเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรือ่งรอ้งเรยีนทราบดว้ย 

(2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรยีนแจ้งผลการด าเนินการให้กบัผู้ร้องเรยีนทราบ  และบนัทึกผลของการ
ด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรยีนไว้ โดยน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ
ทราบเป็นรายไตรมาส   

(3) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนตดิตามผลการปรบัปรุงแก้ไข (ถ้าม)ี และรายงานใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการทราบ  

7.4 การรอ้งเรยีนโดยไมส่จุรติหรอืผดิชอ่งทาง  

การแจง้เรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส ใหถ้อ้ยค า หรอืใหข้อ้มลูใดๆ ถา้พสิจูน์ไดว้่ากระท าโดยไมส่จุรติ หรอื
ท าผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท  บุคคลนัน้จะได้รบัโทษทางวินัยตาม
มาตรฐานโทษด้วย  แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทได้รบัความเสียหาย บริษัทจะพิจารณา
ด าเนินคดกีบับคุคลนัน้ๆ ดว้ย  

7.5 ความรบัผดิชอบของผูป้ระสานงานเรือ่งรอ้งเรยีน ผูด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีน และ ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 

ในกรณีที่ผู้ประสานงานเรื่องรอ้งเรยีนหรอืผู้ดูแลเรื่องร้องเรยีน ละเลยหรอืไม่ปฏบิตัิตามนโยบายน้ี ผู้
ประสานงานเรื่องรอ้งเรยีนหรอืผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน  และผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปของผูล้ะเลย จะต้อง
ไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัดว้ย  

8. การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบติัตามนโยบาย 

- ในกรณีทีพ่สิูจน์ไดว้่ากรรมการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายให้คณะกรรมการสอบสวน พจิารณาโทษ 
โดยพจิารณาจากหลกัฐานขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์แวดลอ้มตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี และใหร้ายงานผลการ
สอบสวนรวมถงึการพจิารณาโทษให้คณะกรรมการบรษิทั (โดยยกเวน้กรรมการทีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามนโยบาย) 
ทัง้น้ีหากการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามนโยบายดงักลา่วเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายใหร้บัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- หากผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฝ่าฝืนหรอืไมป่ฎบิตัติามนโยบายน้ีจะมโีทษจะมโีทษทางวนิยัซึง่วธิกีาร
ลงโทษขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์แวดลอ้ม ทัง้น้ีหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นการ
กระท าผดิกฎหมายใหร้บัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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9. การอบรมและการส่ือสาร 

บรษิทัจดัใหม้กีารสือ่สารและเผยแพรน่โยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึชอ่งการแจง้เบาะแสหรอื
ขอ้รอ้งเรยีนให้บุคคลภายในบรษิทัรบัทราบผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม ่
งานอบรมหรือสมัมนา การติดประกาศบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบ Information อีเมล์ เวป็ไซต์ของบรษิัท เป็นต้น 
เพือ่ใหท้กุคนในองคก์รเขา้ใจ และตระหนกัในหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่
อยา่งจรงิจงั 

บรษิัทสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรอืข้อ
รอ้งเรยีนไปยงัสาธารณชน บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ตลอดจนตวัแทนทางธุรกจิ คูค่า้ทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งและผูม้สี่วนได้
เสยีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวป็ไซต์ของบรษิทั รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี เป็นตน้ เพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจและสนับสนุนให้ยดึมัน่ในมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมเกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่
เชน่เดยีวกบับรษิทั 

10. วนัท่ีใช้บงัคบั  

ระเบยีบน้ีอนุมตัเิมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2556  
ทบทวนทกุปี ลา่สดุทบทวนและปรบัปรงุครัง้ที ่8 และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2565  
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