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1. นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy)
TVW มีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ TVW ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
ของ TVW
เพื่อใหมั่นใจวา TVW มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกําหนดการในการดําเนินการที่
เหมาะสม เพื่อปองกันคอรรัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ TVW และเพื่อใหการตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจ
ที่อาจมีความเสี่ยงดานการทุจริต คอรรัปชั่นไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยา งรอบคอบ TVW จึงไดจัดทํา “นโยบาย
ตอตานคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษรขึ้น เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกร
แหงความยั่งยืน
1.1 คํานิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
คอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญาวาจะให
มอบให ใหคํามั่นวาจะให เรียกรอง หรือรับ ซึ่ง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่ง ไมเหมาะสม กับเจาหนาที่ รั ฐ
หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่ อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให
ไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทําได
1.2 นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของ TVW ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหมีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฏหมาย
1.3 หนาที่ความรับผิดชอบ
x กรรมการบริ ษั ท มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการกํ า หนดนโยบายและกํ า กั บ ดู แ ลให มี ร ะบบที่
สนั บ สนุ น การต อ ต า นคอร รั ป ชั่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ฝ า ยบริ ห ารได ต ระหนั ก และให
ความสําคัญกับการตอตานคอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
x กรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ ห ารความเสี่ ย งให มั่ น ใจว า เป น ไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
x กรรมการผูจัดการ คณะจัดการและผูบริหาร มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและใหการ
สง เสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝ า ย
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดของกฎหมาย
x ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน
วาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
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ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพี ยงพอตอ
ความเสี่ยงดานคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
1.4 แนวทางปฏิบัติ
x กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน TVW ทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นและ
จรรยาบรรณ TVW โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่น ไมวาทางตรงหรือทางออม
x กรรมการบริษัท ผูบริหารพนักงาน TVW ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข าข าย
คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ TVW ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอสักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือ
บุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับ ผิด ชอบเกี่ยวกั บการติด ตามการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ TVW ผาน
ชองทางตางๆ ที่กําหนดไว
x TVW จะใหความเปนธรรมและคุมครองผูที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ TVW โดยใช
มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่ TVW มี
กําหนดไวใน Whistleblower Policy
x ผูท่ีกระทําคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณ TVW ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่ TVW กําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
x TVW ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิ บัติ
หนาที่ที่เกี่ยวของกับ TVW หรืออาจเกิดผลกระทบตอ TVW ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
ตอตานคอรรัปชั่นนี้
x TVW มุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวา คอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการทํา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
1.5 ขอกําหนดในการดําเนินการ
x นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือ
การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติง าน และการให
ผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจ เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่
อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
x การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณ
TVW นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ รวมทั้งระเบียบ และคูมือปฏิบัติของ TVW ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่ TVW จะกําหนดขึ้นตอไป
x เพื่อความชัดเจนในการดําเนิ นการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง กับการเกิด คอรรัปชั่น กรรมการบริษัท
ผูบริหารและพนักงาน TVW ทุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้
x ของกํานัล การเลี้ยงรับรองและคาใชจาย
การให มอบ หรือ รับ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในจรรยาบรรณ TVW
x เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย
โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน
x ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ
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หามใหหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของ TVW และการติดตองาน
กับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรง ใส ซื่อสัตย และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฏหมายที่
เกี่ยวของ

2. นโยบายการคุมครองและใหความเปนธรรมแก ผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท และ
จรรยาบรรณของ บริษัท ไทยวีรวัฒน และบริษัทในเครือ (Whistleblower
Policy)
2.1 ผูมีสิทธิรองเรียน
x ผูที่พบเห็นการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดํา เนิน
ธุรกิจของ TVW
x ผูที่ถูกกลั่นแกลง ขมขู ถูกลงโทษทางวินัย เชน ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ใหออกจากงาน หรือถูก
เลือกปฏิบัติดวยวิธีการอันไมชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจางงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนไดรองเรียน
ใหขอมูล หรือจะใหขอมูล ชวยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมขอเท็จจริง ให แก ผู
รองเรียน รวมไปถึงการฟองรองดําเนินคดี การเปนพยาน การใหถ อยคํา หรือการใหความรวมมือใดๆ
ตอศาลหรือหนวยงานของรัฐ
2.2 ผูรับขอรองเรียน
x ผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจในทุกระดับ
x ผูจัดการแผนกบุคคล
x ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
x เลขานุการกรรมการบริษัท
x ผูบริหารบริษัทคนหนึ่งคนใด
2.3 วิธีการรองเรียน
รองเรียนตอผูรับขอรองเรียนคนใดคนหนึ่ง ดังตอไปนี้
x รองเรียนไดโดยตรงดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร
x ผานทาง E-mail Address ของผูรับขอรองเรียน
x ทําจดหมายถึงผูรับขอรองเรียน
x ในกรณีผูรองเรียนเลือกที่จะไมเปดเผยชื่อตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ
ที่แสดงใหเห็นวามีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับบริษัท
หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ TVW เกิดขึ้น
ทั้งนี้การรองเรียนจะถือเปนความลับที่สุด และผูรองเรียนสามารถรองเรียนไดมากกวาหนึ่งชองทาง และไม
จําเปนตองเปดเผยตัวตนผูรองเรียน แตหากเปดเผยตนเองจะทําให TVW สามารถ แจงผลการดําเนินการ
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รองเรียนใหทราบได
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
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2.4 ขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จจริง
x ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุคคลหรือ
หนวยงานที่ไววางใจเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริง
x ผูรับขอรองเรียนหรือผูไดรับมอบหมายสามารถเชิญใหพนักงานคนหนึ่งคนใดมาใหขอมูล หรือขอให
จัดสงเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของมาเพื่อการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
x หากตรวจสอบแลวพบวาเปนความจริง TVW จะดําเนินการดังตอไปนี้
- ในกรณีที่ขอรองเรียนเปนเรื่องที่ TVW กระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณ
ของ TVW จะเสนอเรื่องพรอมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองตอผูมีอํานาจ
ดําเนินการใน TVW พิจารณาดําเนินการ และกรณีที่เปนเรื่องสําคัญ เชน เปนเรื่องที่กระทบตอ
ชื่อเสียงภาพลักษณหรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ของ
บริษัท หรือเกี่ ยวของกับผูบริหารระดับสูง เปนตน ใหเสนอเรื่องตอ กรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- ในกรณีที่ขอรองเรียนทําใหเกิดความเสียหายตอผูใดผูหนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเปนธรรมใหกับผูเสียหาย
2.5 การคุมครองปกปองผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส
x ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยอาจทําใหเกิดความเสียหายกับ
ตนเอง แตตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงใหเห็นวามีเหตุอันควร
เชื่อวามีการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบัง คับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของ TVW เกิดขึ้น อยางไรก็ตามหากเลือกที่จะเปดเผยตนเองก็จะทําใหผูรับขอรองเรียน
สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
x ขอมูลที่เกี่ยวของ TVW ถือเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผูรายงาน แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ผูรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
จะตองเก็บรักษาขอมูลที่ไดรับรูไวเปนความลับสูงสุด และไมเปดเผยตอบุคคลอื่น หากฝาฝนถือเปนการ
กระทําความผิดวินัย
x กรณีที่ผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย ผูรองเรียน
สามารถรองขอใหบริษัทกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมก็ได หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการ
คุมครองโดยผูรองเรียนไมตองรองขอก็ได หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหายหรือ
ความไมปลอดภัย
x กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยวิธีการที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติดวย
วิธีการที่ไมเหมาะสม หรือกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่น
นั้นไดรองเรียน ไดแจงขอมูล รองเรียนหรือใหเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบัง คับ หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ TVW รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้น
ฟองรองดําเนินคดี เปนพยาน ใหถอยคํา หรือใหความรวมมือใดๆ ตอศาลหรือหนวยงานของรัฐถือเปน
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
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การกระทําความผิดวินัยที่ตองไดรับโทษ ทั้งนี้อาจไดรับโทษตามที่กฏหมายกํา หนดไวหากการกระทํ า
ความผิดตามกฎหมาย
x ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความ
เหมาะสม และเปนธรรม

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
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