นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น

บริษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4
31 สิ งหาคม 2563

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ด้วยความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จึงมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร และ
บุ คลากรของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นการหรื อยอมรั บการคอร์ รั ปชั่นในรู ปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ โดยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ทราบแนวทางที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนจรรยาบรรณในการปฏิ บัติ ง าน ระเบี ย บ ข้อ ก าหนด
กระบวนการดาเนิ นงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย เพื่อพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่ ง
ความยัง่ ยืนต่อไป

…………….………………
(นายแจ็คกี้ จาง )
ประธานบริ หาร
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นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่น
วัตถุประสงค์ (Objectives):
1. เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อย ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทุก
ระดับของบริ ษทั ฯ ทุกระดับ ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ ใดๆ ทั้งสิ้ น
2. เพื่ อส่ ง เสริ ม บทบาท และการมี ส่ วนร่ วมของบุ ค ลากรของบริ ษ ทั ฯ และผูเ้ กี่ ย วข้องทางธุ รกิ จ ให้ไ ม่
เพิกเฉยต่อการคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งป้ องกันและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
3. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการดาเนินธุ รกิจร่ วมกัน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต

ขอบเขต (Scope):
นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชั่นฉบับนี้ ครอบคลุ มการดาเนิ นงานของ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ 2 กลุ่มหลักดังนี้
1. ภายใน : กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทุกระดับ ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า
“พนักงานเดลต้า”
2. ภายนอก : ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ ตัวแทน ตัวกลาง ผูร้ ับจ้างอิสระ ที่ปรึ กษา คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกหนี้
หน่วยงาน ราชการ หน่วยงานเอกชน ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจ”

คานิยาม
“บริ ษทั ฯ” หมายถึง บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ตามที่แจ้ง
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
“คอร์ รัปชั่ น” (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบ
ให้ ให้คามัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่ งเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ บริ การ หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ หน่ วยงานของรั ฐ หน่ วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ี หน้าที่ ไม่ ว่า จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุค คล
ดัง กล่ า วกระทาหรื อละเว้นการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ อนั เป็ นการให้ไ ด้ม าหรื อรั ก ษาไว้ซ่ ึ ง ธุ รกิ จหรื อแนะนาธุ รกิ จให้กบั
บริ ษทั ฯ โดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุ รกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า ให้กระทาได้
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดู แลให้มีระบบที่สนับสนุ น
การต่อต้านคอร์ รัปชั่นที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณาทบทวนว่านโยบายมีความเหมาะสมและได้รับการปรับปรุ ง
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งส่ งเสริ มให้พนักงานเดลต้ามีความเข้าใจและมีการนาไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ประธานบริ หารและคณะกรรมการบริ หาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานเดลต้า และผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจ รวมทั้ง ทบทวนให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับ สถานการณ์ ต่า งๆ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป ได้แก่ สภาพธุ รกิ จ ระเบี ย บ ข้อบัง คับ และ
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างๆ เป็ นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ย งให้ม นั่ ใจว่า เป็ นไปตามมาตรฐานสากล มี ค วามรั ดกุ ม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่ น มี หน้าที่ในการตรวจสอบ รวบรวมข้อมู ลและหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง ให้
ข้อมูลที่จาเป็ น ให้ความร่ วมมือและดาเนินการตามกระบวนทางกฎหมายเพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาด้านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ให้คาแนะนาแก่ฝ่ายบริ หารเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตรวมถึงการรวบรวมและบันทึก
ผลการประเมินความเสี่ ยง
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับ
ดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุ มที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิ ดขึ้น และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
พนักงานเดลต้ า มีหน้าที่รับทราบ และทบทวนนโยบายนี้ อยุเ่ สมอ รวมทั้งไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่
เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บุคลากรของบริ ษทั ฯ จะอ้างว่าไม่ทราบนโยบายนี้เพื่อให้พน้ จากความ
รับผิดไม่ได้
เลขานุ การบริ ษัท มีหน้าที่รวบรวมผลการดาเนิ นการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ จากช่ องทางต่างๆ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการเป็ นประจาทุกปี
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แนวปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
1. พนักงานเดลต้า ต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่ อพบเห็ นการกระทาที่ เข้าข่ายคอร์ รัปชั่นที่ เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ โดยต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่ องทางต่างๆ ที่กาหนดและ
ประกาศไว้ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
2. ผูท้ ี่กระทาคอร์ รัปชัน่ และผูม้ ีส่วนรู ้เห็นหรื อเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินยั ตามกฎของบริ ษทั ฯ
ที่กาหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย
3. บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงาน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. บริ ษทั มีนโยบายที่จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษหรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้วา่
การกระทานั้น จะทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
5. เพื่อสะท้อนถึ งความมุ่งมัน่ ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการเผยแพร่
สื่ อสารและฝึ กอบรมเพื่อให้ความรู ้ เกี่ ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชั่นแก่บุคลากรของบริ ษทั ฯ อย่าง
สม่าเสมอ
6. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดาเนินงานตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในเรื่ องนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ ยง
ด้านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรการการปฏิบัติ
การต่ อต้ านการทุจริตและคอรัปชั่น (การติดต่ อธุรกิจกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ องทางธุรกิจ)
พนักงานเดลต้าต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ขณะที่กาลังติดต่อธุ รกิจกับลูกค้า ผูข้ ายสิ นค้า หุ ้นส่ วน
หรื อบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ (ซึ่ งต่อไปนี้ให้เรี ยกรวมกันว่า “ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจ”)
1. พนักงานเดลต้าต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณี ปฏิ บตั ิทางธุ รกิ จและมารยาททางธุ รกิ จขณะที่
ติดต่อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจ
2. พนักงานเดลต้าต้องไม่รับ/ไม่ให้ หรื อเรี ยกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
คนรู ้จกั ซึ่งเงิน บัตรกานัล เช็ค หุน้ ของขวัญหรื อสิ นบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรื อสิ่ งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่า
จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ
3. พนักงานเดลต้าอาจรับของกานัลที่ไม่ใช่เงินสดหรื อของมีราคาใดๆ จากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิ จก็ได้ โดยต้อง
ได้รับความเห็ นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาสายตรงเสี ยก่ อน ทั้งนี้ การรับของกานัลเช่ นว่านั้น ต้องเป็ นไปตาม
นโยบายการให้ /รั บของขวัญและการเลี้ ยงรั บรองของบริ ษทั ฯ กฎระเบี ยบ ประเพณี ปฏิ บตั ิ ทางธุ รกิ จหรื อ
มารยาททางธุ รกิจ และต้องไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจของพนักงาน
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4. พนักงานเดลต้าไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตาแหน่ งหน้าที่ ของตนในบริ ษทั ฯ เพื่อรับหรื อเรี ยกร้ องให้ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทางธุ รกิจหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวให้บริ การใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
5. เมื่อพนักงานเดลต้าจะแนะนาบุคคลใดให้กบั บริ ษทั ฯ การดาเนิ นการดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์
หรื อขั้นตอนการจัดจ้างของบริ ษทั ฯ อีกทั้งต้องไม่ทาเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันมิชอบด้วยกฎหมาย
6. พนักงานเดลต้าที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน พึงไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่
สมรส บิดามารดา หรื อ บุตร
7. พนักงานเดลต้าต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการเสนอให้เงิน บัตรกานัล เช็ค หุ น้
ของขวัญ สิ นบน เงินค่าตอบแทนพิเศษ หรื อสิ่ งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่า
8. พนักงานเดลต้าที่ละเมิดข้อกาหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ และ
อาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
9. พนักงานเดลต้าต้องได้รับความเห็ นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนก่ อนเสนอให้ข องก านัล (ตัวอย่างเช่ น
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ) หรื อเลี้ยงรับรองแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจ โดยที่ยงั คงต้องปฏิบตั ิตามประเพณี ปฏิบตั ิ
หรื อมารยาททางธุ รกิจ กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ ด้วย ทั้งนี้หากพนักงาน
เดลต้าไม่ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนล่วงหน้าเนื่ องจากมีเหตุเร่ งด่วนแล้ว ให้บุคลากรราย
ดังกล่าวยังพึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนหลังจากมอบของกานัลหรื อเลี้ยงรับรองแก่ผู ้
ที่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจไปแล้วโดยถือเป็ นหน้าที่และไม่มีขอ้ ยกเว้น
10. พนักงานเดลต้าไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตาแหน่งหน้าที่ของตนในบริ ษทั ฯ เพื่อมีความสัมพันธ์อนั มิชอบ
ทาการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบตั ิในรู ปแบบใดๆ (รวมถึงการเลื อกปฏิบตั ิโดยอาศัยเชื้ อชาติ เพศ ความ
พิการหรื อศาสนาเป็ นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ข่มขู่ บีบบังคับ หรื อการดาเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ
11. ถ้าพนักงานเดลต้ามีคาถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แล้ว บุคลากรฯ พึงต้องขอความเห็น
จากผูบ้ งั คับบัญชาของตนเพื่อป้ องกันการเกิดข้อโต้แย้งขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในการดาเนิ นการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งกับการเกิ ดคอร์ รัปชั่น กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี้

ของขวัญ และค่ าใช้ จ่ายเลีย้ งรับรอง (Gift and Entertainment)
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุ รกิจได้ หากเข้าเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นการกระทาเพื่อครอบงา ชักนา หรื อตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อได้มาซึ่ งความได้เปรี ยบ ผ่านการ
กระทาที่ไม่เหมาะสม หรื อแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่ งการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
(2) เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ตามที่กาหนดไว้
(3) เป็ นการให้ในนามบริ ษทั ฯ ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และกระทาอย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
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(4) ประเภท และมูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ
(5) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสาคัญซึ่ งเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
2. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรื อธรรมเนียม
ปฏิบตั ิปกติ โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิ น 1,000 บาท (หนึ่ งพันบาท) และของกานัลที่ ได้รับจากผูใ้ ห้รายเดี ยวกัน
ภายในปี เดียวกันนั้นจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ทั้งนี้ ของขวัญที่รับได้จะต้องไม่เป็ นเงินสด
หรื อเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกานัล บัตรของขวัญ เป็ นต้น

การให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง
การให้ความช่วยเหลื อทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุ นทางการเงิน สิ่ งของ
และการเข้าร่ วมกิจกรรม ตลอดจนการส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ความได้เปรี ยบทางธุ รกิจทางการค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจอย่างเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรื อกระทาการอันเป็ นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุ นทางการเงิ นหรื อสิ่ งของให้แก่พรรคการเมื อง นักการเมืองหรื อผูส้ มัครรับเลื อกตั้งทาง
การเมืองใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุ รกิจให้กบั บริ ษทั
3. พนักงานมีสิทธิ เสรี ภาพในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ แต่จะต้องไม่
แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สิน อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนิ นการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่ วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การดาเนิ นการใดๆ ทาให้เกิ ด
ความเข้าใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนหรื อฝักใฝ่ ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

การบริจาคเพือ่ การกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships)
1. การบริ จาคเพื่อการกุศลทั้งในรู ปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรื อรู ปแบบอื่น สามารถกระทาได้
โดยอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งในกิ จกรรมตอบแทนสังคม การประชาสัมพันธ์ และเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีใ ห้แก่
บริ ษทั โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุ รกิจ
2. การให้เงินสนับสนุ นไม่ว่าจะเป็ นเงิ นหรื อทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรื อโครงการใดจะต้องดาเนิ นการด้วยความ
โปร่ งใสและถู กต้องตามกฎหมาย ต้องระบุชื่อผูใ้ ห้ในนามบริ ษทั ฯ เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุ ม ตั ิ ตาม
ระเบียบของบริ ษทั ฯ และงบประมาณที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ การให้เงิ นสนับสนุ นนั้นต้องมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มธุ รกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ
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การจ่ ายเงินเพือ่ อานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
บริ ษทั ฯ ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
การจ่ายเงิ นเพื่ออานวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึ ง การจ่ายเงิ นจานวนเล็กน้อยเพื่อชัก จู งให้
หน่วยธุ รกิจที่ติดต่อด้วยเร่ งรัดให้มีการดา เนินการ หรื อเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจว่าจะมีการดาเนินการใดๆ ตามหน้าที่ ซึ่ งบุคคล
ดังกล่าวมีหน้าที่ตอ้ งกระทาอยูแ่ ล้ว โดยเป็ นการจ่ายเงินซึ่ งเกินกว่าที่อตั รากฎหมายกาหนด (ถ้ามี)

การแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรียน
1. เรื่ องทีร่ ับแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
(1) การกระทาทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรื อทางอ้อม
(2) การกระทาที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
จนทาให้อาจสงสัยได้วา่ เป็ นช่องทางในการทุจริ ต
(3) การกระทาที่ทาให้บริ ษทั ฯ ได้โอกาสทางธุ รกิ จหรื อ เสี ยผลประโยชน์ อย่างไม่เป็ นธรรมและกระทบต่อ
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
(4) การกระทาที่ผดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุ รกิจ
2. ช่ องทางแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรียน
พนักงานเดลต้า ทุกรายมีหน้าที่ตอ้ งรายงานเรื่ องราวไปยังบุคคล/หน่ วยงานดังต่อไปนี้ เมื่อพบเห็ นการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริ ษทั ฯ ที่ละเมิดนโยบายนี้
3. กลไกแสดงความคิดเห็นสาหรับบุคลากรของบริษัทฯ
(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานเดลต้ารายดังกล่าวสังกัดอยู่
(2)

กล่องรับความคิดเห็น

(3)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com)

4. กลไกแสดงความคิดเห็นสาหรับผู้เกีย่ วข้ องทางธุรกิจ รวมถึงผู้ร้องทุกข์ จากภายนอกทีไ่ ม่ ข้องเกีย่ วกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
(1) ตู ้ ปณ 50 บางปู สมุทรปราการ 10280
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Whistleblow@deltathailand.com)
(3) เว็บไซด์ www.deltathailand.com
5. กรณีเร่ งด่ วนสามารถติดต่ อมาทีเ่ ลขานุการบริษัทฯ : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ wilailak@deltaww.com
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นโยบายและแนวทางการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ
1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกีย่ วข้ อง
เนื่ องจากการร้องเรี ยน และการให้ขอ้ มูล ที่กระทาไปโดยสุ จริ ตใจ ย่อมก่อให้เกิ ดประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่แก่ท้ งั
บริ ษทั ฯ และพนักงานเดลต้า เป็ นส่ วนรวม ดังนั้น ผูย้ ื่นคาร้องเรี ยน ผูใ้ ห้ถอ้ ยคา ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ เท็จจริ ง หรื อ
ให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรี ยน และที่เป็ นผูพ้ ิจารณาคาร้องเรี ยน เมื่อได้กระทาไปโดยสุ จริ ตใจ แม้
จะเป็ นเหตุให้เกิดข้อยุง่ ยากประการใด ย่อมได้รับการประกันการคุม้ ครองว่าจะไม่เป็ นเหตุหรื อถือเป็ นเหตุที่จะ
เลิ ก จ้า ง ลงโทษ หรื อดาเนิ นการใดที่ เกิ ด ผลร้ า ย ต่ อการประเมิ น ผลงาน สิ ทธิ ประโยชน์ รายได้ รวมถึ ง
สวัสดิการใดๆ ที่พึงได้ตามสิ ทธิของการเป็ นบุคลากรต่อบุคลากรดังกล่าว
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็ นธรรมกับบุคลากรของบริ ษทั ฯ และผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิ จโดยเท่าเทียมกัน
ตามกฎข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยจะให้ความคุม้ ครองแก่ผรู ้ ้องเรี ยน และเรื่ องที่ร้องเรี ยนนั้น เป็ นความลับ และ
จะดาเนินการเพื่อคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน โดยผูร้ ้องเรี ยนจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ต่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
2. การปิ ดบังข้ อมูลส่ วนบุคคลและการเก็บรักษาความลับ
พนักงานเดลต้า หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ รวมทั้งผูร้ ้องเรี ยนจากภายนอก อาจเลื อกไม่เปิ ดเผยชื่ อและข้อมูล
ส่ วนบุคคลเมื่อรายงานการกระทาละเมิดของบุคลากรของบริ ษทั ฯ รายอื่นได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ สนับสนุน
ให้พนักงานเดลต้า ระบุตวั ตนของตนเมื่อทาการรายงานเพื่อความสะดวกในการต่อการติดต่อและสอบสวน
เมื่ อพนักงานเดลต้า หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ ทาการรายงานแล้ว หน่ วยงานที่ รับเรื่ องพึงดาเนิ นมาตรการ
ปกป้ องคุ ม้ ครองและป้ องกันที่ เหมาะสม เพื่อให้สามารถทาการสอบสวนได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและเพื่ อ
ป้ องกันบุคลากรของบริ ษทั ฯหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ รวมทั้งผูร้ ้ องทุกข์จากภายนอกดังกล่ าวจากการกลั่น
แกล้งหรื อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม

การดาเนินการสื บสวน และบทลงโทษ
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรอง สื บสวนข้อเท็จจริ ง
2. ระหว่างการสื บสวนข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการต่อต้านคอรรัปชัน่ อาจจะมอบหมายให้ตวั แทน (จากฝ่ าย
บริ หาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนได้ทราบ
3. หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่ อได้วา่ ผูท้ ี่ถูกกล่าวหาได้
กระทาการคอร์ รัปชัน่ หรื อทุจริ ตจริ ง บริ ษทั ฯจะให้สิทธิ ผูถ้ ูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้
สิ ทธิ ผถู ้ ูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทาอันทุจริ ต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
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4. หากผูถ้ ู ก ร้ องเรี ย น ได้ก ระท าการทุ จริ ตจริ ง การทุ จริ ตนั้นถื อว่า เป็ นการกระท าผิด นโยบายต่ อ ต้า น
คอร์ รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบี ยบที่ บ ริ ษ ทั ฯ กาหนดไว้ และหากการ
กระทาทุจริ ตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ ระทาความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินยั ตาม
ระเบี ย บของบริ ษัท ฯ ค าตัด สิ น ของกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการแรงงานสั ม พัน ธ์ ห รื อ
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูบ้ ริ หาร ถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด

การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้บุคลากรของบริ ษทั ฯทุกรายในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั ฯ จะติดประกาศนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ให้บุคลากรของบริ ษทั ฯรับทราบโดยทัว่ กัน
2. บริ ษ ทั ฯ จะเผยแพร่ นโยบายต่ อต้า นคอร์ รัป ชั่น ผ่า นช่ องทางการสื่ อสารของบริ ษ ทั ฯ เช่ น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บริ ษทั รายงานประจาปี และ รายงานความยัง่ ยืน เป็ นต้น
3. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต อย่างสม่าเสมอ
ประวัติการแก้ไข
พฤศจิกายน 2556
เมษายน 2557
มิถุนายน 2559
ตุลาคม 2562
สิ งหาคม 2563

ฉบับเริ่ มต้น
แก้ไขครั้งที่หนึ่ง
แก้ไขครั้งที่สอง
แก้ไขครั้งที่สาม
แก้ไขครั้งที่สี่
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