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นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 
(Whistleblower Policy) 

 

1. บทน า  
บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นที่
จะด าเนินธุรกิจ ดว้ยความซื่อสตัย ์และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งอย่าง
เคร่งครดั บริษัทคาดหวังว่ากรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานจะยึดมั่นและปฏิบติัตามในหลกัการดังกล่าว ดว้ย
ความมุ่งมั่นดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส การ
กระท าผิดและการทุจริต (“นโยบาย”) ทัง้นี ้เพื่อเป็นช่องทางใหผู้บ้ริหาร พนักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถ
รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติต่อบรษิัทและบรษิัทย่อย 
 

2. วัตถุประสงค ์ 
นโยบายฉบบันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อ  
(1) สนบัสนุนใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ
สามารถ รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทและบรษิัทย่อย 

(2) ก าหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลบัในการรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 
เพื่อช่วยใหบ้คุคลใดก็ตามสามารถใหข้อ้มลูในเรื่องที่ตนเป็นกงัวลไดอ้ย่างมั่นใจ  

(3) ใหค้วามคุม้ครองพนกังานที่ไดร้อ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต รวมทัง้ใหค้วามร่วมมือ
หรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัท ไม่ใหถู้กคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานที่
ท างาน พกังาน ไลอ่อก หรือกระท าการอ่ืนใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม  

(4) ป้องปรามการกระท าผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ในบริษัทและบริษัทย่อย และช่วยใหส้ามารถตรวจพบ
และลดความเสียหายจากการกระท าผิดหรือการทจุริต 

(5) สง่เสรมิภาพลกัษณแ์ละการมีจรยิธรรมที่ดีของบรษิัท บรษิัทย่อย และพนกังาน  
 

3. ขอบเขต  
3.1 นโยบายนีใ้หใ้ชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบรษิัทและบริษัทย่อย   
3.2 นโยบายนีค้รอบคลุมการกระท าผิดและการทุจริต (ทั้งที่ปรากฎแลว้หรือสงสัย) ซึ่งเก่ียวขอ้งกับผูบ้ริหาร 
พนักงาน ผูข้ายสินคา้/บริการ เจา้หนี ้ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับรษิัทและบรษิัทย่อย 



นโยบายการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุริต 
  บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

3 
 

 
4. ค านิยาม  
ขอ้ความหรือ ค าใดๆ ที่ใชใ้นนโยบายฉบบันี ้ใหม้ีความหมายดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะแสดงหรือได้
อธิบายไวเ้ป็นอย่างอื่น  
(1) “การกระท าผิด” หมายถึง การกระท าหรือละเวน้การกระท าใดๆ ของผูบ้ริหารหรือพนกังาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัการท างาน ระเบียบและนโยบายต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบรษิัท  
(2) “การทจุริต” หมายถึง การกระท าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนท์ี่มิควรไดห้รือไม่ชอบดว้ยกฎหมายแก่
ตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รายละเอียดลักษณะ
ของการทจุรติแต่ละประเภท ปรากฎตามเอกสารแนบ 1)  

(2.1) การฉอ้โกงหรือการตกแต่งงบการเงนิ: หมายความว่า การหลอกหลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดงขอ้ความ
เท็จหรือปกปิดขอ้ความจริงซึ่งควรบอกใหแ้จง้ และโดยการหลอกหลวงดังว่านัน้ ไดไ้ปซึ่งทรพัยจ์ากผูถู้กหลอก
หลวงหรือบคุคลที่สาม หรือท าใหผู้ถ้กูหลอกลวงหรือบุคคลที่สามท าถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิใดๆ  

(2.2) การใชท้รพัยส์นิของบริษัทในทางไม่เหมาะสม  
(2.3) การคอร์รปัชั่น: การใชอ้  านาจที่ไดม้าโดยหนา้ที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนหรือผูอ่ื้น  

(3) “บริษัทในกลุ่มธุรกิจเรือ” หมายถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่บริษัทร่วมลงทุน หรือบริษัทที่บริษัทมี
อ านาจควบคมุการจดัการ โดยการถือหุน้หรือตามสญัญาที่ไดต้กลงกนัไว ้ 

(4) “ผูร้อ้งเรียน” หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ 
ซึ่งไดร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ดว้ยเจตนา
สจุรติ  
 
5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
5.1 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา  
5.1.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและนโยบายต่างๆ ของบรษิัท  
5.1.2 ส่งเสริมและจดัใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเพื่อ
ป้องกันการกระท าผิดและการทุจริตในส่วนงานที่ตนเองรบัผิดชอบอยู่ รวมถึงท าความเขา้ใจลกัษณะของการ
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กระท าผิดและการทุจริตใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ภายในหน่วยงานของตนเอง และตระหนกัถึงความผิดปกติที่บ่งชีถ้ึง
การกระท าผิดหรือการทจุรติ (ตวัอย่างของตวับ่งชีก้ารทจุรติ ปรากฎตามเอกสารแนบ 2)  
5.1.3 ท าใหม้ั่นใจว่าพนกังานทกุคนในหน่วยงานไดร้บัทราบนโยบายฉบบันี ้ 
5.1.4 สรา้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสรา้งความมั่นใจให้กับผู้รอ้งเรียนในการแจ้งเรื่องรอ้งเรียนและ
เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ  
5.1.5 เมื่อพบการกระท าผิดหรือทุจรติเกิดขึน้ ใหแ้จง้ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบติังานและเลขานกุารบรษิัทภายใน 
7 วนั  
5.2 พนักงาน  
5.2.1 รบัทราบและปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี ้  
5.2.2 แจง้ใหผู้บ้งัคับบญัชาในสายงานทราบหรือตามช่องทางที่ก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันีโ้ดยทันที หากพบ
เห็นหรือมีเหตอุนัควรเชื่อว่ามีการกระท าผิดหรือการทจุริตเกิดขึน้  
5.2.3 ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของบริษัท ที่ท าหนา้ที่สอบสวนเรื่องรอ้งเรียนและ
เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ  
5.3 ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท  
ใหค้ าแนะน าแก่ผูบ้ริหารและพนักงานในการน านโยบายนีไ้ปใชป้ฏิบติั รวมทัง้สื่อสารและจัดอบรมใหค้วามรูท้ี่
จ  าเป็น  
5.3.1 แจง้ความคืบหนา้และผลการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียน/เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตใหผู้ร้อ้งเรียน
ไดร้บัทราบ  
5.3.2 จดัท าทะเบียนการรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต และจดัท ารายงานสรุปส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ าอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้  
5.3.3 ติดตามความมีประสิทธิผลของนโยบายฉบบันี ้  
 

6. การแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต  
6.1 ผูร้อ้งเรียนสามารถแจง้เรื่องรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่
เห็นว่าเหมาะสม ดงันี ้ 
(1) แจง้ผูบ้งัคบับญัชาที่รบัผิดชอบโดยตรง (ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป)  
(2) แจง้ผ่าน Whistle Blowing Hotline ใน เว็บไซด ์ของบรษิัท  
(3) สง่ E-mail ถึง หวัหนา้หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน: compliance@primamarine.co.th  
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(4) สง่จดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) หรือ กรรมการของบรษิัท ตามที่อยู่
ดงันี ้ 

บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
หรือสง่ E-mail AuditCommittee@primamarine.co.th หรือ compliance@primamarine.co.th 

6.2 ผูร้อ้งเรียนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเรือ ควรสง่เรื่องรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตผ่าน
ช่องทางที่บรษิัทของตนเองก าหนดไวก้่อน อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณท์ี่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่
จะแจง้ผ่านช่องทางของบริษัท สามารถแจง้มายังบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.1(3) ถึง 
6.1(4) ได ้ 

6.3 ในกรณีที่ผูบ้งัคบับญัชาไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต รวมทัง้หากพบว่ามีการ
กระท าผิดหรือการทุจริตใดๆ เกิดขึน้ ใหแ้จง้ส านักก ากับดูแลการปฎิบติังานและเลขานุการบริษัทภายใน 7 วัน 
เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนการสอบสวนที่ก าหนด  

6.4 ผูร้อ้งเรียนควรกรอกขอ้มลูใน แบบแจง้เรื่องรอ้งเรียน/เบาะแสการกระท าผดิและการทจุริต ตามเอกสารแนบ 
3 ไวอ้ย่างเพียงพอเท่าที่จะกระท าไดเ้พื่อใหส้ามารถน าไปสอบหาขอ้เท็จจริงได ้เช่น บุคคลที่เก่ียวขอ้ง ลกัษณะ
และรายละเอียดของเหตุการณ ์วันที่และขอ้มูล นอกจากนีผู้ร้อ้งเรียนควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ของตนเองหรือช่อง
ทางการติดต่ออ่ืนๆ เพื่อใหบ้ริษัทสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้อย่างไรก็ตามผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกที่จะ
เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได ้  

6.5 ผูบ้ริหารและพนักงานที่รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสกระท าผิดหรือการทุจริตดว้ยเจตนาสุจริต แมว้่าภายหลงั
บริษัทไดด้ าเนินการสอบสวนแลว้และพบว่าไม่มีการกระท าผิดตามที่ไดร้อ้งเรียน บริษัทจะไม่ด าเนินการลงโทษ
ใดๆ กบัผูบ้รหิารและพนกังานที่แจง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าไดท้ าดว้ยเหตเุจตนาใหร้า้ยหรือจงใจใหเ้กิดผลที่เป็นอนัตรายหรือให้
ขอ้มูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินัยกับผูบ้ริหารและพนักงานตามข้อบังคับเก่ียวกับการ
ท างาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนดว้ยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงใหอ้อกจากงาน รวมทั้ง
พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย  
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7. การด าเนินการของบริษัท  

7.1 บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสกระท าผิดและการทุจริตดว้ยความเป็นอิสระ
และเที่ยงธรรม เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งหลักฐานที่สามารถใชย้ืนยันหรือโตแ้ยง้กับขอ้มูลที่ไดร้บั รวมทัง้จะด าเนินการ
ลงโทษทางวินัยและ/หรือด าเนินคดีทางกฎหมายกับผูก้ระท าผิด ตามนโยบายการสอบสวนเรื่องรอ้งเรียนและ
เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ  

7.2 บรษิัทจะแจง้ความคืบหนา้และผลการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนการกระท าผิดและการทจุรติ ใหก้บัผูร้อ้งเรียนที่
ไดเ้ปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์อีเมล ์หรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ไว ้อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้ดว้ยเหตุผล
ความจ าเป็นในเรื่องขอ้มลูส่วนบุคคลและรกัษาความลบั บริษัทอาจไม่สามารถใหข้อ้มลูในรายละเอียดเก่ียวกบั
การสอบสวนหรือการลงโทษทางวินยั  
 
8. การคุ้มครองพนักงาน  

8.1 บริษัทจะใหค้วามคุม้ครองและจะไม่ยินยอมใหม้ีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ไดร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแส
การกระท าผิดและการทจุรติ รวมถึงผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนดว้ยเจตนาสจุริต  

8.2 ในกรณีที่พนักงานถูกข่มขู่  คุกคาม  ให้แจ้งต่อหัวหน้างานการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of 
Compliance) โดยทันที เพื่อด าเนินการใหค้วามคุม้ครองตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ขึน้กับระดับความรา้ยแรง
และความส าคญัของเรื่องที่รอ้งเรียน  

8.3 หา้มผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษัท เลิกจา้ง พกังาน ลงโทษทางวินยั หรือขู่ว่าจะด าเนินการต่างๆ จากการ
ที่พนักงานไดร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริต หากผูใ้ดกระท าดังกล่าวจะถูกลงโทษทาง
วินยั  
 
9. การรักษาความลับ  
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการรบัรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดหรือการทจุริต ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูที่ไดร้บัมาไวเ้ป็น
ความลบั ไม่เปิดเผยแก่บคุคลหนึ่งบคุคลใด เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามความจ าเป็นในการปฎิบติังานเท่านัน้
หรือเป็นการปฏิบติัตามที่กฎหมายก าหนด 
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10. กรณีมีข้อสงสัย  
หากผูบ้ริหารหรือพนักงานมีขอ้สงสยัหรือค าถามใดๆ เก่ียวกบันโยบายฉบบันี ้สามารถสอบถามผูบ้งัคับบญัชา 
หรือหวัหนา้งานการก ากบัดแูลการปฏิบติังาน (Head of Compliance) หรือ หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ของบรษิัทหรือสายงานที่ตนเองสงักดั  
 
11. การจัดท าทะเบียนและการรายงาน  
ส านักก ากับดูแลการปฏิบติังานและเลขานุการบริษัท มีหนา้ที่จัดท าทะเบียนรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการ
กระท าผิดและการทุจรติ และจดัท ารายงานสรุปการรบัแจง้ขอ้มลูการกระท าผิดและการทุจริตทัง้หมดของบรษิัท
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจเรือ ทั้งที่ ได้ด าเนินการพิจารณาแล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน ให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เป็นประจ าอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้  
 
12. นโยบายทีเ่กี่ยวข้อง  
ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนควรอ่านท าความเขา้ใจนโยบายฉบบันี ้ร่วมกับนโยบายและคู่มืออ่ืนๆ ของบริษัท 
ดงันี ้ 
(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

(2) นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

(3) ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท  

 

13. การรักษาการตามนโยบาย 

ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท พริมา มารีน จ ากดั เป็นผูร้กัษาการตามนโยบายฉบบันีแ้ละใหม้ีอ  านาจ
ออกระเบียบปฏิบติั ขอ้ก าหนด ประกาศและค าสั่งที่เก่ียวขอ้งรวมถึงการมอบหมายอ านาจตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

 
14. การทบทวนนโยบาย  
(1) ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกฎหมายจะ
รว่มกนัทบทวนและปรบัปรุงนโยบายฉบบันีต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และ 



นโยบายการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุริต 
  บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

8 
 

(2) ก าหนดใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี , คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบและมีความเห็นใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัการทบทวน
และปรบัปรุงนโยบายฉบบันี ้

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตนีม้ีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่            

30 มีนาคม 2560 เป็นตน้ไป 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดลักษณะของการทุจริต 
 
รายละเอียดลกัษณะของการทจุรติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปนี ้ 
 
1. การตกแต่งรายงาน (Fraudulent Statements) ทัง้ที่เป็นรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน เช่น แสดงยอดขายหรือมลูค่าของทรพัยส์ินเกินกว่าความเป็นจรงิ (Asset/Revenue Overstatements) หรือ
แสดงยอดค่าใชจ้่ายหรือมลูค่าหนีส้ินต ่ากว่าความเป็นจรงิ (Liabilities/Expenses Understatements)  

2. การใชท้รพัยส์ินของบริษัทในทางไม่เหมาะสม (Asset Misappropriation) เช่น 

(1) ทรพัยส์ินประเภทเงินสด เช่น การยกัยอกเงินสดรบัที่ไดบ้นัทึกรบัเงินเขา้ระบบแลว้ (Cash Larceny) 
การยักยอกเงินสดรบัที่ยังไม่ไดบ้ันทึกรบัเงินเขา้ระบบ (Skimming) หรือการทุจริตที่เก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน 
(Fraudulent Disbursements)  

(2) ทรพัยส์ินประเภทสินคา้และทรพัยส์ินอื่นๆ เช่น การน าสินคา้และทรพัยส์ินอื่นๆ ไปใชผ้ิดวตัถปุระสงค ์
(Misuse of Inventory and All Other Assets) หรือการยักยอกสินคา้หรือทรพัยส์ินอ่ืนๆ ของบริษัท (Inventory 
and All Other Assets Larceny)  
3. การคอรร์ปัชั่น (Corruption)  

(1) การใชอ้  านาจหนา้ที่เพื่อด าเนินการใดๆ ซึ่งมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท (Conflicts of 
Interest)  

(2) การใหส้ินบน (Bribery)  
(3) การใหส้ิ่งของมีค่าใดๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ภายหลงัจากท่ีบุคคลหนึ่งบคุคลใดไดใ้ชอ้  านาจ

หนา้ที่ด  าเนินการใดๆ ให ้(Illegal Gratuities)  
(4) การใชอ้  านาจหนา้ที่โดยมิชอบเพื่อข่มขู่หรือเรียกรอ้งซึ่งผลประโยชนห์รือการตดัสินใจใดๆ ในทางธุรกิจ
จากผูอ่ื้น (Economic Extortion)  
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เอกสารแนบ 2 
ตัวอย่างของตัวบ่งชีก้ารทุจริต (Fraud Indicator) 

 
ตัวบ่งชีก้ารทุจริตต่อไปนีเ้ป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่ตัวบ่งชีก้ารทุจริตทั้งหมด  
(1) รูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การใชร้ถ เครื่องประดบั ที่อยู่อาศยั หรือเสือ้ผา้ที่มีราคาแพง  

(2) มีปัญหาหนีส้ินสว่นตวั  

(3) อตัราการลาออกสงู โดยเฉพาะหน่วยงานที่ง่ายต่อการทจุรติ  

(4) ไม่ยอมใหใ้ครมาช่วยท างาน  

(5) ขาดการแบ่งแยกหนา้ที่งาน โดยเฉพาะในหน่วยงานที่ง่ายต่อการทจุริต  

(6) ไม่เต็มใจที่จะใหข้อ้มลูกบัผูต้รวจสอบ  

(7) การตดัสินใจ/การบรหิารงานถกูครอบง าโดยบุคคลหรือกลุม่คนเล็กๆ  

(8) แสดงอาการดหูมิ่นหน่วยงานดา้นการก ากบัดแูล  

(9) สภาพแวดลอ้มการควบคมุมีความอ่อนแอ  

(10) บคุลากรดา้นการบญัชีขาดหรือไม่มีประสบการณใ์นหนา้ที่  

(11) มีการเปลี่ยนแปลงในเลขที่บญัชีธนาคารบ่อยครัง้  

(12) เปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีบ่อยครัง้  

(13) ทรพัยส์ินของบริษัทถูกขายในราคาต ่ากว่าราคาตลาด  

(14) การใชผ้ลิตภณัทท์างการเงินที่มีความซบัชอ้น  

(15) ใชน้ า้ยาลบค าผิดจ านวนมากและมีการลบขอ้มลูอย่างผิดปกติ  

(16) ใชส้  าเนาเอกสารแทนเอกสารตน้ฉบบั  

(17) ใชต้รายางเพื่อลงลายมือชื่อแทนการลงนามจรงิ  

(18) ลายเซ็นหรือลายมือแตกต่างจากเดิม  

(19) รายการต่างๆ ถูกสรา้ง โดยไม่ไดร้บัการอนมุติัอย่างเหมาะสม  

(20) การบนัทึกบญัชีทั่วไปอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดปกติ  

(21) จ านวนการพยายามเขา้ถึงระบบสารสนเทศที่ลม้เหลวสงูกว่าค่าเฉลี่ย  

(22) ระบบดา้นสารสนเทศถูกเขา้ถึงในช่วงนอกเวลาท าการหรือเขา้ถึงจากสถานที่ภายนอก  
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เอกสารแนบ 3  
แบบแจ้งเร่ืองร้องเรียน/เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

COMPLAINT & MISCONDUCT AND FRAUD REPORT FORM 
 

วนัที่รายงาน: ____________________  
Date of report  

ชื่อ- นามสกลุ *(เลือกที่จะไม่เปิดเผยได)้:________________________________________________________ 
Whistleblower’s name (Optional) 
ที่อยู่:   ____________________________________________________________________________ 
Address:  ____________________________________________________________________________ 
หมายเลขโทรศพัท:์     E-mail:       
Telephone 
บรษิัทที่เก่ียวขอ้ง:            
Name of company involved 
วนัที่เกิดหรือพบเห็นการกระท าผิด:          
Date of incident (and/or date misconduct or fraud was discovered) 
โปรดระบรุายละเอียดเรื่องรอ้งเรียนของท่าน หรือ ลกัษณะการกระท าผิดหรือการทจุริต 
Please provide full details of the type of misconduct or fraud committed or suspected: 
             
              
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งของบุคคลหรือกลุม่บคุคล และมลูเหตทุี่ท าใหท้่านเชื่อว่ามีสว่นเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณ์ 
Name(s) and job title(s) of person(s) believed to be involved and the basis for your belief: 
              
มลูค่าของเงินหรือทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้ง / ประมาณการความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (ถา้มี) 
Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss (if any) 
              
              
 

หมายเหต:ุ โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถา้จ าเป็น) 


