
 

นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จาํกัด (มหาชน)  
 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุม่บริษัท”) มุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจ

อยา่งมีคณุธรรม ภายใต้กรอบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดําเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และแนวทางการปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้

 

คาํนิยามการทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption)  

หมายถึง การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิในตําแหนง่หน้าท่ี หรือใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชน์อนัมิควรใน

รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนําเสนอ การให้คํามัน่ว่าจะให้ การขอ หรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด ซึง่ไมเ่หมาะสม กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีดําเนินธุรกิจกบั

บริษัทฯ เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วกระทําหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี อนัเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพ่ือเอือ้ประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม ่

เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแตก่รณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินหรือจารีตทางการค้า

ให้กระทําได้ 

 

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

“บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม  ภายใต้ระบบบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่กับการคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกั

บรรษัทภิบาลท่ีดี  ซึ่งบริษัทฯ มุ่งท่ีจะส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัมีจิตสํานึกท่ีดีและยึดมัน่ท่ีจะปฏิบตัิงานด้วย

ความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ตระหนกัถึงผลกระทบของการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ เพ่ือให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการดแูล

และปอ้งกนัมิให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ในการดําเนินธุรกิจและทกุกิจกรรมของกลุม่บริษัทฯ โดยสมคัรใจ” 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูล ให้มีระบบการสนบัสนนุการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมี 

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วฒันธรรมองค์กร เพ่ือให้พนกังานทุกคนใน

บริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนกัถึงความสําคญัของการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร รวมทัง้ 

พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกบัสถานการณ์แวดล้อมในแตล่ะช่วงเวลา 
 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทําการทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีให้คําปรึกษาหรือข้อแนะนําในการพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกนัหาวิธีการแก้ไขปัญหา

ให้กบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเร่ืองการแจ้งเบาะแสการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ อนัเกิดจากคนในองค์กรมีสว่นเก่ียวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการ

บริษัทร่วมกนัพิจารณา ลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว  



 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีในการจดัทําการประเมินความเสี่ยงท่ี

เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนจดัทํามาตรการและแนวทางป้องกนัความเสี่ยงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือ

นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

4. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีดงันี ้

o กําหนดให้มีระบบและนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย 

ดงักลา่ว  

o สือ่สารกบับคุลากรในองค์กรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่  

o ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ รวมถึงนโยบายการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชั่นให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย  

o ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการสืบหาข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งหรืองานท่ีได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการสอบสวนเร่ืองการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยสามารถ

มอบหมายงานให้กบัคณะผู้บริหารท่ีเห็นวา่สามารถช่วยสบืหาข้อเท็จจริงได 

 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด ห้าม

เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของกลุม่บริษัทฯ  ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีของตนภายใต้นโยบายต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด  

2. บริษัทฯ จะมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัหน่วยงานทกุระดบัผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น การ

อบรมพนกังาน ระบบสือ่สารภายในของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องทราบและนํานโยบายไปปฏิบตัิ 

3. กําหนดระเบียบจดัซือ้จดัจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การวา่จ้าง และ/หรือการทําสญัญาตา่งๆ ทางธุรกิจ โดยกําหนดให้ในแตล่ะ

ขัน้ตอน ต้องมีหลกัฐานประกอบอยา่งชดัเจนและมีการกําหนดอํานาจอนมุตัิในแตล่ะระดบัอยา่งเหมาะสม 

4. กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของกลุม่บริษัทฯ  ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิงานในตําแหน่ง

หน้าท่ี หรือใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลกักฎหมาย หลกัจริยธรรม เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้ในรูปแบบ

ตา่งๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์อ่ืนใดกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบคุคลกลุม่ตา่งๆ ท่ีทําธุรกิจ

กบับริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี ้การให้ความสนบัสนนุทัง้ในรูปแบบตวัเงินและสิง่ของกลุม่บริษัทฯ ต่อการดําเนินโครงการ

หรือกิจกรรมของหนว่ยงานตา่งๆ  ต้องมีความโปร่งใส และมิได้เป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เอกชน หรือผู้

ท่ีได้รับการสนบัสนนุนัน้ ประพฤติปฏิบตัิหรือดําเนินการตา่งๆ ท่ีขดัตอ่ระเบียบข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมาย หรือ

คณุธรรมจริยธรรมอนัดีของสงัคม  

5. ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัของกลุม่บริษัทฯ  ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้าขา่ยทจุริตคอร์รัปชัน่ซึ่ง

เก่ียวข้องกับกับการดําเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบุคคลท่ี

รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ  ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง

ผู้บริหารและพนกังานของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงบคุคลภายนอกท่ีแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ซึง่เก่ียวข้องกบัการ

ดําเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุม่บริษัทฯ 

6. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของกลุม่บริษัทฯ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั

ตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

 



 

 

7. บริษัทฯ จดัให้มีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และมีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัมิให้ผู้บริหารและ/หรือ

พนกังานมีการปฏิบตัิงานท่ีไมเ่หมาะสม 

8. บริษัทฯ จะให้การสนบัสนนุแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือยินยอมให้หนว่ยงานภายนอกสอบทานระบบและ/หรือกลไก

การรายงานสถานะทางการเงินและการบริหารจดัการธุรกิจ เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูดงักลา่วหรือการดําเนินธุรกิจของกลุม่

บริษัทฯ มีความถกูต้อง โปร่งใส  และมีประสทิธิภาพท่ีดี 

9. กําหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ

ป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบงัคบั และ

ข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยูเ่สมอ เพ่ือลดความเสีย่งของการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการดําเนินธุรกิจ

หรือกิจกรรมตา่งๆ ของกลุม่บริษัทฯ  

10. เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสงูกบัการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและ 

พนกังานทกุระดบัของกลุม่บริษัทต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

10.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) ซึ่งหมายถึง การให้การสนบัสนุนทางการเงิน 

สิ่งของ และ/การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

o กลุม่บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนนุหรือกระทําการอนัเป็นการ

ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่  

o กลุม่บริษัทไมส่นบัสนนุทางการเงินหรือสิง่ของให้แก่พรรคการเมือง นกัการเมืองหรือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ทาง

การเมืองใดๆ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบักลุม่บริษัท  

o พนกังานมีสทิธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมอืงภายใต้บทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญู แตจ่ะต้องไม่

แอบอ้างความเป็นพนกังานหรือนําทรัพย์สิน อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ ของกลุม่บริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์

ในการดําเนินการ ใดๆ ในทางการเมือง และการเข้าร่วมจะต้องพงึระมดัระวงัไมใ่ห้การดําเนินการใดๆ ทําให้

เกิดความเข้าใจวา่กลุม่บริษัทได้ให้การสนบัสนนุหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่  

10.2 การบริจาคเพ่ือการกศุล (Donation) และเงินสนบัสนนุ (Sponsorships) กลุม่บริษัทมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

o การบริจาคเพ่ือการกุศลทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การให้

ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทฯ สามารถกระทําได้โดยอาจเป็นสว่นหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม 

ตลอดจนการ ประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่กลุม่บริษัท โดยมิได้มุ่งหวงัผลตอบแทน

ทางธุรกิจ  

o การให้เงินสนบัสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะต้องดําเนินการด้วยความ 

โปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย ต้องระบช่ืุอผู้ให้ในนามบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเท่านัน้ โดยผ่านขัน้ตอนการ

อนมุตัิตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้ และมัน่ใจว่าการให้เงินสนบัสนุนดงักล่าวจะไม่ถกูนําไปใช้เป็น

วิธีการหลกีเลีย่งในการให้ สินบน ทัง้นีก้ารให้เงินสนบัสนนุนัน้ต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ 

สง่เสริมธุรกิจ และภาพลกัษณ์ท่ีดีของกลุม่บริษัท โดยอาจกระทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนนุกิจกรรม

ทางวฒันธรรม กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม กิจกรรมเพ่ือการศกึษาและกีฬา เป็นต้น  

 

 

 



 

 

10.3 ของขวญั และคา่ใช้จ่ายเลีย้งรับรอง (Gift and Entertainment) กลุม่บริษัทตระหนกัดีว่าการสร้างความสมัพนัธ์ท่ี

ดีกบัลกูค้าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสิง่สาํคญัท่ีจะนํามาซึง่ความสาํเร็จอยา่งตอ่เน่ืองของกลุม่บริษัท กลุม่บริษัท

จึงได้กําหนดแนวปฏิบตัิในการเร่ืองดงักลา่วดงันี ้

o กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน สามารถให้ของขวญัและเลีย้งรับรองลกูค้าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจได้ หาก

เข้าเง่ือนไขทกุข้อ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ไม่เป็นการกระทําเพ่ือครอบงํา ชักนํา หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพ่ือได้มาซึ่งความได้เปรียบ ผ่านการ

กระทําท่ีไมเ่หมาะสมหรือแอบแฝงเพ่ือให้ได้มาซึง่การช่วยเหลอืหรือผลประโยชน์  

(2) เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดไว้  

(3) เป็นการให้ในนามบริษัท ไมใ่ช่ในนามของพนกังาน และกระทําอยา่งเปิดเผย ไมป่กปิด  

(4) ประเภทและมลูค่าของของขวญัหรืองานเลีย้งมีความเหมาะสม ถกูต้องตามกาลเทศะ เช่น กรณีท่ีอยู่

ระหวา่งการประกวดราคา งด การให้ของขวญั หรือเลีย้งรับรองกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ พนกังานของบริษัทหรือ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

(5) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสําคญัซึ่งเป็นธรรมเนียม

ปฏิบตัิโดยทัว่ไป 

o กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานบริษัท สามารถรับของขวญั หรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรือ 

ธรรมเนียมปฏิบตัิปกติโดยจะต้องมีมลูค่าไม่เกิน [3,000] บาท ทัง้นีข้องขวญัท่ีรับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด 

หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรกํานลั บตัรของขวญั เป็นต้น หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธการรับ

ของขวญัหรือผลประโยชน์ดงักลา่วได้ในขณะนัน้ ผู้ รับต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาทนัที และจดัทํารายงานการรับ

ของขวญัและสง่ของขวญัดงักล่าวให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือนําไปเป็นของรางวลัให้กบัพนกังานใน

เทศกาลสาํคญั หรือขออนมุตัินําไปบริจาคเพ่ือสาธารณกศุลตอ่ไปตามความเหมาะสม 

 

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําท่ีอาจทําให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการ

ทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีเกิดขึน้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางการรับเร่ืองท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้โดยผู้ ร้องเรียน

จะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้ง เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 

สง่มายงัช่องทางรับเร่ือง ด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือเป็นเอกสารลายลกัษณ์อกัษร 

2. ผา่นทางอีเมลล์ของผู้ รับข้อร้องเรียน ดงันี ้

o คณะกรรมการตรวจสอบ : [AC@sti.co.th]  

o คณะกรรมการบริษัท : [BOD@sti.co.th]  

o เลขานกุารบริษัท : [CS@Sti.co.th]  

o อีเมลล์ของผู้บงัคบับญัชา หรือรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (แล้วแตก่รณี) 

3. สง่จดหมายถึงผู้ รับข้อร้องเรียน โดยระบหุน้าซองถงึผู้ รับข้อร้องเรียน ตามด้วยท่ีอยูด่งันี ้

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั  

เลขท่ี 163  ซอยโชคชยัร่วมมิตร(รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 



 

4. กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเลอืกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือ ต้องระบรุายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานท่่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่า 

มีเหตุอันสมควรเช่ือได้ว่ามีการกระทําท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น  ทัง้นี ้การร้องเรียนจะถือเป็นความลบัท่ีสุด และผู้

ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกวา่หนึง่ชอ่งทาง และไมจํ่าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผู้ ร้องเรียน อยา่งไรก็ดี กรณีผู้ ร้องเรียน

เปิดเผยตนเอง จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขอรายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีร้องเรียนเพ่ิมเติมและสามารถแจ้งผล

ดําเนินการให้แก่ผู้ ร้องเรียนทราบได้ 

 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลอืกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทําให้เกิดความเสียหาย

กบัตนเอง แตต้่องระบรุายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตอุนัสมควรเช่ือได้ว่ามี

การกระทําท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม หากเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเอง ก็จะทําให้ผู้ รับข้อร้องเรียน

สามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสยีหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

2. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ ถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภยั และความเสียหาย

ของผู้รายงาน แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีผู้้ รับผิดชอบในทกุขัน้ตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้รับรู้

ไว้ในขัน้ความลบัสงูสดุ และไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทําผิดวินยั 

3. กรณีท่ีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกําหนด

มาตรการคุ้มครอง โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความ

เสยีหายหรือความไมป่ลอดภยั 

4. พนักงานท่ีปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อบุคคลอ่ืนนัน้ อันมีเหตุจูงใจมาจากการท่ีบุคคลอ่ืนนัน้ได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือให้เบาะแส

เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ของกลุม่บริษัท รวมไปถึงการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ฟ้องร้องดําเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคํา หรือให้

ความร่วมมือใดๆ ตอ่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทําความผิดทางวินยัท่ีต้องได้รับโทษ ทัง้นี ้อาจได้รับโทษ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ หากการกระทํานัน้ถือเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมาย 

5. ผู้ ท่ีได้รับความเดือนร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหาย ด้วยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม และ

เป็นธรรม 

6. ผู้ใดท่ีกระทําการตอบโต้หรือคกุคามผู้ให้เบาะแสจะถกูดําเนินการอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ถกูดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

1. รวบรวมข้อเท็จจริง : ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง หรืออาจมอบหมายให้บคุคล

หรือหนว่ยงานท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ตรวจข้อเท็จจริง โดยผู้ รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนกังานท่ี

เก่ียวข้องมาให้ข้อมลู หรือขอให้จดัสง่เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 

2. ประมวลผลและกลัน่กรองข้อมูล : ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู เพ่ือพิจารณาขัน้ตอนและ

วิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะข้อร้องเรียน ดงันี ้

o ผู้ รับข้อร้องเรียนอาจดําเนินการในขัน้ตอนนีด้้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนดําเนินการแทน ในกรณีผู้ รับข้อ

ร้องเรียนเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีตนมีอํานาจหน้าท่ีจะกระทําได้ หรือ 

o ผู้ รับข้อร้องเรียนนําข้อมลูเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีได้รับ รายงานต่อบคุคลท่ีมีอํานาจดําเนินการและเก่ียวข้องใน

เร่ืองนัน้ๆ เป็นผู้ประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู 



 

 

3. กําหนดมาตรการดําเนินการ : หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทําตามท่ีมีการร้องเรียนจริง บริษัทฯ จะดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้

o ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯ กระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทหรือ

จรรยาบรรณของกลุม่บริษัท จะมีการเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นและกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิท่ีถกูต้อง ต่อผู้มี

อํานาจดําเนินการในบริษัทฯ พิจารณาดําเนินการ และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียง

ภาพลกัษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ขดัแย้งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเก่ียวข้องกับ

ผู้บริหารระดบัสงู เป็นต้น ให้เสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

o ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผู้ใดผู้หนึง่ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรมให้กบัผู้ เสยีหาย 

o พิจารณากําหนดวิธีการลงโทษผู้กระทําผิดตามท่ีกําหนดไว้ตามระเบียบของพนกังานหรือวินัยของบริษัทฯ หรือ

ดําเนินการตามกฎหมายแล้วแตก่รณี 

 

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ บริษัทฯ จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. กลุม่บริษัทติดประกาศนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในสถานท่ีเดน่ชดัเพ่ือให้ทกุคนในองค์กรสามารถอา่นได้  

2. บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ รายงาน

ประจําปี  

3. กลุม่บริษัทจะจดัให้มีการอบรมนโยบายตอ่ต้านการทจุริตกบัพนกังานใหมท่กุคน  

4. บริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอทกุปี 

 

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 27

มีนาคม 2561 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

นายจมุพล สาํเภาพล 

ประธานกรรมการ 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั 


