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ประกาศ 

ที่ HR 005/2021 

นโยบายการตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่น 

บริษัท ทรานสเทคอุตสาหกรรม จำกัด มีอุดมการณในการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความ 

รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีการดำเนินกิจการที่ใชกลยุทธใน

การแขงขันทางธุรกิจอยางเปนธรรม โปรงใส ยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินคาและบริการเปนสำคัญ พรอมทั้งปฏิบัติตน

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ

และขอกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันคอรรัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อใหการตัดสินใจ

และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ 

บริษัทฯ จึงไดจัดทำ “นโยบายการตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษรขึน้ เพื่อเปนแนว

ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน 

บริษัทฯ แสดงเจตนารมณอยางชัดเจนที่จะใหพนักงานบริษัททุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญวาการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทท่ีจะประสบความสำเร็จอยางมั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึน้อยูกับความไววางใจจากลูกคา ผูขาย ผูถือหุน   

ผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย ชุมชนใกลเคียงและสาธารณชนที่มีตอบริษัทฯ ดวยการดำเนินงานอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส

และเปนธรรม โดยมุงมั่นท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวา การคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดท้ังการ

ทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ใหพนักงานบริษัททุกระดับไดยึดถือและปฏิบัติตาม โดยกำหนด 

หนาที่ ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติไว เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดความกังขาในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต

ของพนักงานบริษัทและของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จัดใหมีชองทางรับขอรองเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่

รวดเร็ว โดยมุงหวังวาพนักงานทุกคนจะรวมกันสอดสองดูแลในกรณีที่มีขอสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและ

ขัดตอนโยบายตอตานคอรรัปชั่นและจรรณยาบรรณที่ดีของบริษัท โดยบริษัทฯ จะรับฟงทุกขอรองเรียนอยาง     

เสมอภาค โปรงใส เอาใจใส และใหความเปนธรรมแกทุกฝาย  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มีผลบังคับตั้งแต วันที่  1 มีนาคม 2021  เปนตนไป 

 

        ลงชื่อ.......................................... 

               (อนุสิทธิ์   ตั้งปณิธานนท) 

                    ประธานกรรมการ 

(แทน)
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คำนิยามตามนโยบายการตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่น 

คอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ อาทิ การชักชวน การเสนอให

สัญญาการใหการเรียกรองหรือการรับสินบน การใหคำมั่นสัญญา ทัง้ที่เปนเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชนอื่น การมี

ประโยชนทับซอน การปกปดขอเท็จจริง หรือประโยชนอื่นใดซึ่งขัดตอศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดีซึ่งไมเหมาะสม

กับเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้

เพือ่ใหบุคคลดังกลาวกระทำหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจ

ใหกับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพ่ือใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดท่ีไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณี

ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นหรือจารีตทางการคาใหกระทำได 

วัตถุประสงค (Objectives): 

1.  เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมเขาไปเกี่ยวของหรือมีสวนรวมกับการทุจริต

คอรรัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น 

2.  เพื่อสงเสริม สนับสนุน บทบาทและการมีสวนรวมของพนักงาน ในการปองกันและตอตานการคอรรัปชั่น 

โดยสรางใหเกิดความตระหนักและใหความสำคัญกับเรื่องตอตานคอรรัปชั่นจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

3.  เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสียในการดำเนินธุรกิจรวมกันดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ขอบเขต 

1.  นโยบายฉบับนี้บังคับใชกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะ พนักงาน และลูกจางของ   

บริษัทฯ (รวมเรียกวา “พนักงาน”) 

2.  บริษัทฯ คาดหวังใหตัวแทน และ/หรือตัวกลางทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวของ หรือกระทำการในนามบริษัทฯ 

เชน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ ลูกหนี้ หนวยงานราชการ บริษัทเอกชน เปนตน ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ 

รูปแบบของการคอรรัปชัน่ ประกอบดวย 

การชวยเหลือทางการเมือง หมายถึง การใหการสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยสิน สิทธิประโยชนอื่นใด การ

เอือ้อำนวยความสะดวก และ/หรือการเขารวมกิจกรรมของพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวของทาง

การเมือง ตลอดจนการสงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนนโยบาย 

การกระทำอันมิควร หรือการกระทำใดที่ขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจการคา 

หรือเอ้ือประโยชนทางธุรกิจ   

ทัง้นีไ้มรวมถึงการที่พนักงานเขารวมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล โดยบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจ

อยางเปนกลาง ไมฝกใฝ ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม
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นำเงินทุน หรือความชวยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเปนการชวยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอ้ือประโยชนทางธุรกิจ 

การบริจาคเพื่อการกุศล เปนกิจกรรมที่บริษัทฯ มีเปาหมายอยางชัดเจนที่จะใหการชวยเหลือ สนับสนุนชุมชน 

สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งถือไดวาอาจทำใหเกิดความเสี่ยงตอบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับการใช

จายเงิน โดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใชเปนขออางหรือเสนทางสำหรับการคอรรัปชั่น บริษัทฯ กำหนด

แนวทางในการปฏิบัติสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อไมใหการบริจาคเพ่ือการกุศลมีวัตถุประสงคแอบแฝง 

เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินที่ใชจายเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ ตราสินคา หรือชื่อเสียงของ

บริษัทฯ เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวของกับการใหสินบน เนือ่งจากความเสี่ยงจากการจายเงินสำหรับการ

บริการหรือ ผลประโยชนนั้นยากตอการวัดผลและติดตาม บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑเก่ียวกับการ

อนุมัติเงินสนับสนุนกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทัง้การประเมินผลเงินสนับสนุนที่ไดมีการ

ใชจายไปนัน้อยางเหมาะสมและตอเนื่อง และไดกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริง 

คาของขวัญ คาบริการตอนรับ (Hospitality) และคาใชจายอื่นๆ หมายถึง การให การรับ ของขวัญ สิทธิ

พิเศษ การเลี้ยงรับรอง การอำนวยความสะดวก และคาใชจายอื่นๆ หรือประโยชนตอบแทนอ่ืนใด อาจถูกเชื่อมโยงไป

เกี่ยวของกับการใหสินบน ถือเปนชองทางที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการคอรรัปชั่น ดังนั้น บริษัทฯ ตองจัดทำ

นโยบายและหลักเกณฑขอกำหนด เพื่อสื่อสารใหพนักงานเขาใจและระมัดระวังในการปฏิบัต ิ

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1.  คณะกรรมการบริษทั มีหนาที่รับผิดชอบในการกำหนด และพิจารณาอนุมัตินโยบายตอตานคอรรัปชั่น 

รวมถึงกำกับดูแลใหมีระบบท่ีสนับสนุนการตอตานคอรรัปชั่นที่มปีระสิทธิภาพ  

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี 

ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรการ

ดำเนินการการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

3.  กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร มีหนาที่และรับผิดชอบในการกำหนดใหมีระบบและใหการสงเสริมและ

สนับสนุนนโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวน

ความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ขอบังคับและขอกำหนดของกฎหมาย 

4.  ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตองดูแลรับผิดชอบใหมั่นใจไดวาพนักงานในหนวยงานของตน มีความตระหนัก

และเขาใจในนโยบายนี้ และไดรับการฝกอบรมอยางพอเพียงและสม่ำเสมอ 
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5.  พนักงานทุกคน มีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชั่นอยาง

เครงครัด ในกรณีท่ีพนักงานพบเห็นการกระทำผิดที่อาจเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

พนักงานดังกลาวตองรีบแจงขอมูล ตามชองทางที่ทางบริษัทฯ ระบุไว 

มาตรการตอตานคอรรัปชั่น 

1.  กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นโดยการ

ไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

2.  บริษัทฯ จัดใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อปองกันไมใหพนักงานมีการปฏิบัติที่ไม

เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาดและจัดซื้อ 

3.  บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทจุริตคอรรัปชั่นตามที ่ 

บริษัทฯ กำหนดไว 

4.  ผูที่กระทำการคอรรัปชั่นเปนการกระทำผิดตอนโยบายตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการ

พิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนีอ้าจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการ

กระทำนัน้ผิดกฎหมาย 

5.  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร ใหความรูดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นแก

คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานเพื่อสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนาที่ความรับผิดชอบรวมถึงสื่อใหเห็นความมุงมั่นของบริษัท 

6.  บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาการคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการ

ทำธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

7.  บริษัทฯ สงเสริมใหมีการสื่อสารหลากหลายชองทาง เพื่อใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถแจง

เบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจไดวาผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง โดยไมใหถูกลงโทษ โยกยายที่ไม

เปนธรรมหรือกลั่นแกลงดวยประการใด และรวมถึงการแตงตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มี

การแจงเขามา 

แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น 

1.  นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการ

คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให
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ผลตอบแทน โดยกำหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเขาใจกับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรม

ทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอรรัปชั่น กรรมการบริษัท ผูบริหาร

และพนักงานบริษัททุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้ 

2.1 ไมเรียกรอง หรือรองขอสิ่งของหรือประโยชนอื่นใดกับบุคคลอื่น ที่มีหนาที่หรือธุรกิจเกี่ยวของกับ 

บริษัทฯ ทั้งนี้ ไมวาจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชนตอตนเองหรือผูที่เกี่ยวของ ซึ่งการกระทำดังกลาว

บริษัทฯ ถือวาเปนการใชอำนาจหนาที่ ที่ไมเหมาะสมและมีผลทำใหภาพลักษณและชื่อเสียงของ  

บริษัทฯ เสียหาย 

2.2 ไมรับ ไมใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ใหบริษัทฯ อันเปนการขัดตอ

ผลประโยชนตอบริษัทฯ ไมวาจะกระทำเพื่อตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของ  โดยมีขอพึงพิจารณา ดังนี้ 

 การรับหรือใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด กระทำไดเฉพาะในโอกาสหรือเทศกาลอันเปน

ประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติแกกัน โดยพิจารณามูลคาที่เหมาะสมกับโอกาส บุคคล และตำแหนง

หนาที่ของผูใหและผูรับ  ทั้งนี้การกระทำดังกลาวจะตองไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทางธุรกิจ

หรือไดรับประโยชนที่ไมเปนธรรม 

 การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจใหกระทำไดตามจำเปน และพิจารณาการใชจายอยางสมเหตุสมผล

กลาวคือ  ตองไมมากเกินความจำเปน  หรือฟุมเฟอย หรือมีความถ่ีเปนประจำ 

2.3 การใชเงินบริจาค หรือทรัพยสินของบริษัทเพื่อการกุศล ตองกระทำในนามบริษัทเทานั้น และอยู

ภายใตการดำเนินการของฝายบุคคล โดยการบริจาคหรือการใหเงินสนับสนุนจะพิจารณาตาม อำนาจ

อนุมัติในแตละระดับชั้นของผูมีอำนาจที่บริษัทฯ กำหนด การบริจาคเพ่ือการกุศล ตองเปนมูลนิธิ

องคกรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวทิยาลัย สถานพยาบาลหรือองคกรเพื่อ

ประโยชนตอสังคม ที่มีใบรับรอง หรอืเชื่อถือไดสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ รวมถึงการรับเงินบริจาค

หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย โดยตองม่ันใจวาไมไดถูกนำไปใช

เพื่อเปนขออางในการติดสินบน 

2.4 การบริจาคเพือ่การกุศล ในนามสวนตัวพึงกระทำไดแตตองไมเก่ียวของ หรือทำใหเกิดขอสงสัยไดวา

เปนการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชนใด 

2.5 การใชเงิน หรือ ทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ตองระบุชื่อในนามบริษัทฯ เทานั้น โดย

เงินสนับสนุนที่จายไป ตองมีวัตถุประสงคเพ่ือธุรกิจ ใหภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ ทัง้นี้

การเบิกจายตองระบุวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบไดและดำาเนินการผานขัน้ตอน

ตามระเบียบของบริษัทฯ 
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2.6 ไมเปนตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดกับผูที่เก่ียวของกับธุรกิจ

หนวยงานราชการ หรือองคกรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไมควรได หรือทำใหเจาหนาที่ของรัฐละ

เวนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับ และขอปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว 

2.7 ไมกระทำการอันใดที่เกี่ยวของกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไมใชทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อ

ดำเนินการดังกลาว ทัง้นี้ บริษัทฯ เปนองคกรที่ยึดมั่นในความเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไมมีแนวทางในการใหการ

ชวยเหลือทางการเมืองแกพรรคการเมืองใด ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้ กรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเขารวมกิจกรรมทางการเมืองไดภายใตบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญกฎหมายและกฎเกณฑที่เก่ียวของ 

2.8 ในการจัดซื้อ จัดจาง ตองดำเนินการผานขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได 

2.9 ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ หามใหหรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุก

ชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดตองานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย 

และตองดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2.10 หากพบเห็นการกระทำที่เขาขายการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวของกับบริษัทฯ     

ทัง้ทางตรง หรือทางออม ตองไมละเลย หรือเพิกเฉยตอพฤติกรรมดังกลาว ควรแจงใหกรรมการ

ผูจัดการทราบทันทีหรือแจงผานชองทางการแจงเบาะแส ตามที่ไดกำหนดไวในนโยบายนี้ 

3.  พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตอง

แจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดใหทำหนาที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตอตานคอรรัปชั่นผานชองทางตางๆ ที่กำหนดไว 

4.  การลงโทษผูที่ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายตางๆ รวมถึงขอพึงปฏิบัติอื่นๆ ของบริษัทฯ จะถูก

ดำเนินการลงโทษทางวินัย และหรือทางกฎหมาย โดยพิจารณาจากเจตนา สภาพแวดลอม ผลการกระทำ

ความผิด 

5.  กรรมการและผูบริหารตองตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร ใหความรู ใหคำปรึกษา เพื่อสรางความ

เขาใจใหแกผูใตบังคับบัญชา เกี่ยวกับการตอตานการทุจริต เพื่อใหพนักงานไดปฏิบัติใหเปนไปตาม

นโยบายการตอตานทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องการมีความซื่อสัตยจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 
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ชองทางการแจงเบาะแส 

บริษัทไดจัดเตรียมชองทางที่ปลอดภัยเพื่อใหทุกๆ ฝายที่พบเห็นการกระทำผิดหรือตองการแจงเบาะแส

สามารถติดตอเรื่องราวตางๆ ไดโดยตรงดวยตัวเอง หรือเปนลายลักษณอักษรผานชองทางตางๆ  โดยกำหนดชองทาง

ในการติดตอและรับเรื่องรองเรียนไว ดังนี้ 

1. แจงผานทาง E-mail ของผูชวยกรรมการผูจัดการ : koranat@transtec-group.com 

2. แจงผานทาง E-mail ของผูจัดการทั่วไป : vichai@transtec-group.com 

3. แจงผาน กลองรับความคิดเห็นที่ปอม รปภ.ประตู 1  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บขอมูลผูแจงเบาะแสไวเปนความลับ และผูแจงจะตองทำการโดยสุจริต หากบริษัทฯ     

พบการแจงเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการกลั่นแกลงใหผูอื่นไดรับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัทฯ   

จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป   

บทลงโทษ 

ผูที่ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายตางๆ รวมถึงขอพึงปฏิบัติอื่นๆ ของบริษัทฯ จะถูกดำเนินการลงโทษ

ทางวินัยโดยพิจารณาจากเจตนา  สภาพแวดลอม  ผลการกระทำความผิด  การใหความรวมมือในการสอบสวน      

การดำเนินการของผูละเมิดเพื่อแกไขหรือปองกนัไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก ซึ่งผูละเมิดอาจไดรับโทษทางวินัย 

ตั้งแตการตักเตือนจนถึง โทษทางวินัยสูงสุด คือ การเลิกจางได ทั้งนี้ โทษทางวินัยใหเปนตามระเบียบของบริษัทฯ   

คำตัดสินตามมติที่ประชุมคณะนัน้ๆ ถือเปนอันสิ้นสุด 

การเผยแพรนโยบายตอตานคอรรัปชั่น 

เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบนโยบายตอตานคอรรัปชั่น บริษัทฯ จะดำเนินการดังตอไปนี้ 

1.  บริษัทฯ ติดประกาศนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ที่บอรดประชาสัมพันธทุกจุดทั่วบริษัทฯ 

2.  เผยแพรนโยบายตอตานคอรรัปชั่นผานชองทางการสื่อสารของบริษัทฯ เชน เว็บไซตของบริษัทฯ, E-mail, 

รายงานการประชุมฝายบริหาร  รวมถึงการสื่อสารนโยบายตอตานคอรรัปชั่นใหกับผูที่มีความสัมพันธทาง

ธุรกิจ เชน คูคา คูสัญญา ตัวแทนทางธุรกิจ ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียทางธุรกิจทราบผานทางเว็บไซต

ของบริษัทฯ, E-mail หรือชองทางสื่อสารอื่นตามความเหมาะสม 

3.  บริษัทฯ จะจัดใหมีการอบรมนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงาน

ใหมและลูกจาง 

4.  บริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายตอตานคอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอทุกป 

   


