
 

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น ANTI-CORRUPTION POLICY /TVW./2559 
 

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น  

(Anti-corruption Policy)           
และ 

นโยบายการคุมครองและใหความเปนธรรมแกผู

ที่แจงขอมูล 
(Whistleblower Policy) 

ของ 
บริษัท ไทยวีรวัฒน จํากัด และ บริษัท ไทยวีรวัฒน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด 



 

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น ANTI-CORRUPTION POLICY /TVW./2559 
 

2

สารบญั 
เรือง หน้า 
1. นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั 3 
 1.1 คํานิยามตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั 3 
 1.2 นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั 3 
 1.3 หน้าทคีวามรบัผดิชอบ 3 
 1.4 แนวทางปฏบิตั ิ 4 
 1.5 ขอ้กําหนดในการดาํเนินการ 4 
 
2. นโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูท้แีจง้ขอ้มูล 5 

2.1 ผูม้สีทิธริอ้งเรยีน 5 
2.2 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 5 
2.3 วธิกีารรอ้งเรยีน 5 
2.4 ขนัตอนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 6 
2.5 การคุม้ครองปกป้องผูท้แีจง้ขอ้มูลหรอืใหเ้บาะแส 6 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น ANTI-CORRUPTION POLICY /TVW./2559 
 

3

1. นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy) 
 TVW มีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย   
ทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณ TVW ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 
ของ TVW  
 

เพื่อใหมั่นใจวา TVW มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกําหนดการในการดําเนินการท่ี
เหมาะสม เพื่อปองกันคอรรัปช่ันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ TVW และเพื่อใหการตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจ
ท่ีอาจมีความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปช่ันไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ TVW จึงไดจัดทํา “นโยบาย
ตอตานคอรรัปช่ัน” เปนลายลักษณอักษรขึ้น เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกร        
แหงความยั่งยืน 
 

1.1 คํานิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น 
คอรรัปช่ัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญาวาจะให 

มอบให ใหคํามั่นวาจะให เรียกรอง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสม กับเจาหนาท่ีรัฐ 
หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาท่ีไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีอันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให
ไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดท่ีไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีท่ีกฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทําได 

 
1.2 นโยบายตอตานคอรรัปชั่น 

หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของ TVW ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบ
ท้ังทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และใหมีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันนี้อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฏหมาย 

1.3 หนาที่ความรับผิดชอบ 
 กรรมการบริษัท มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบท่ี
สนับสนุนการตอตานคอรรัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและให
ความสําคัญกับการตอตานคอรรัปช่ันและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

 กรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีและรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงใหมั่นใจวาเปนไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

 กรรมการผูจัดการ คณะจัดการและผูบริหาร มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและใหการ
สงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานคอรรัปช่ัน เพื่อส่ือสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย 
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดของกฎหมาย 

 ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน
วาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย 
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ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอตอ
ความเส่ียงดานคอรรัปช่ันท่ีเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.4 แนวทางปฏิบัติ 
 กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน TVW ทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันและ
จรรยาบรรณ TVW โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปช่ัน ไมวาทางตรงหรือทางออม 

 กรรมการบริษัท ผูบริหารพนักงาน TVW ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเขาขาย
คอรรัปช่ันท่ีเกี่ยวของกับ TVW ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอสักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือ
บุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ TVW ผาน
ชองทางตางๆ ท่ีกําหนดไว 

 TVW จะใหความเปนธรรมและคุมครองผูท่ีปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปช่ันท่ีเกี่ยวของกับ TVW โดยใช
มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการายงานการทุจริตคอรรัปช่ัน ตามท่ี TVW มี
กําหนดไวใน Whistleblower Policy 

 ผูท่ีกระทําคอรรัปช่ัน เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณ TVW ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบท่ี TVW กําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

 TVW ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ TVW หรอือาจเกิดผลกระทบตอ TVW ในเรื่องท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
ตอตานคอรรัปช่ันนี้ 

 TVW มุงมั่นท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดมั่นวาคอรรัปช่ันเปนส่ิงท่ียอมรับไมไดท้ังการทํา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 

1.5 ขอกําหนดในการดําเนินการ 
 นโยบายตอตานคอรรัปช่ันนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแตการสรรหาหรือ
การคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการให
ผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารทําความเขาใจ เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจท่ี
อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันใหใชแนวปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณ 
TVW นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ รวมทั้งระเบียบ และคูมือปฏิบัติของ TVW ท่ี
เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดท่ี TVW จะกําหนดขึ้นตอไป 

 เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดคอรรัปช่ัน กรรมการบริษัท 
ผูบริหารและพนักงาน TVW ทุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปน้ี 

 ของกํานัล การเล้ียงรับรองและคาใชจาย  
การให มอบ หรือ รับ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในจรรยาบรรณ TVW 

 เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน 
การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย 
โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน 

 ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ 
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หามใหหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของ TVW และการติดตองาน
กับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฏหมายท่ี
เกี่ยวของ 

2. นโยบายการคุมครองและใหความเปนธรรมแกผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส
เก่ียวกับการทุจริตหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท และ
จรรยาบรรณของ บริษัท ไทยวีรวัฒน และบริษัทในเครือ (Whistleblower 
Policy) 

 
2.1 ผูมีสิทธิรองเรียน 

 ผูท่ีพบเห็นการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของ TVW 

 ผูท่ีถูกกล่ันแกลง ขมขู ถูกลงโทษทางวินัย เชน ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ใหออกจากงาน หรือถูก
เลือกปฏิบัติดวยวิธีการอันไมชอบท่ีเกี่ยวเนื่องกับสภาพการจางงาน อันเน่ืองมาจากการท่ีตนไดรองเรียน 
ใหขอมูล หรือจะใหขอมูล ชวยเหลือในข้ันตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมขอเท็จจริงใหแกผู
รองเรียน รวมไปถึงการฟองรองดําเนินคดี การเปนพยาน การใหถอยคํา หรือการใหความรวมมือใดๆ 
ตอศาลหรือหนวยงานของรัฐ 
 

2.2 ผูรับขอรองเรียน 
 ผูบังคับบัญชาท่ีตนเองไววางใจในทุกระดับ 

 ผูจัดการแผนกบุคคล 

 ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ 

 เลขานุการกรรมการบริษัท 

 ผูบริหารบริษัทคนหนึ่งคนใด 
 

2.3 วิธีการรองเรียน 
รองเรียนตอผูรับขอรองเรียนคนใดคนหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

 รองเรียนไดโดยตรงดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร 
 ผานทาง E-mail Address ของผูรับขอรองเรียน 

 ทําจดหมายถึงผูรับขอรองเรียน 

 ในกรณีผูรองเรียนเลือกท่ีจะไมเปดเผยช่ือตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอ
ท่ีแสดงใหเห็นวามีเหตุอันควรเช่ือวามกีารกระทําท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับบริษัท 
หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ TVW เกิดขึ้น 

 
ท้ังนี้การรองเรียนจะถือเปนความลับท่ีสุด และผูรองเรียนสามารถรองเรียนไดมากกวาหนึ่งชองทาง และไม
จําเปนตองเปดเผยตัวตนผูรองเรียน แตหากเปดเผยตนเองจะทําให TVW สามารถ แจงผลการดําเนินการ
หรือรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีรองเรียนใหทราบได 
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2.4 ขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จจริง 
 ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีไววางใจเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริง 

 ผูรับขอรองเรียนหรือผูไดรับมอบหมายสามารถเชิญใหพนักงานคนหนึ่งคนใดมาใหขอมูล หรือขอให
จัดสงเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวของมาเพื่อการตรวจสอบหาขอเท็จจริง 

 หากตรวจสอบแลวพบวาเปนความจริง TVW จะดําเนินการดังตอไปน้ี 
- ในกรณีท่ีขอรองเรียนเปนเรื่องท่ี TVW กระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณ

ของ TVW จะเสนอเรื่องพรอมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกตองตอผูมีอํานาจ
ดําเนินการใน TVW  พิจารณาดําเนินการ และกรณีท่ีเปนเรื่องสําคัญ เชน เปนเรื่องท่ีกระทบตอ
ช่ือเสียงภาพลักษณหรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท หรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง เปนตน ใหเสนอเรื่องตอกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

- ในกรณีท่ีขอรองเรียนทําใหเกิดความเสียหายตอผูใดผูหนึ่ง จะเสนอวธิีการบรรเทาความเสียหายท่ี
เหมาะสมและเปนธรรมใหกับผูเสียหาย 

 
2.5 การคุมครองปกปองผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส 

 ผูรองเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยอาจทําใหเกิดความเสียหายกับ
ตนเอง แตตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเห็นวามีเหตุอันควร
เช่ือวามีการกระทําท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของ TVW เกิดขึ้น อยางไรก็ตามหากเลือกท่ีจะเปดเผยตนเองก็จะทําใหผูรับขอรองเรียน
สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ขอมูลท่ีเกี่ยวของ TVW ถือเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ีจําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผูรายงาน แหลงท่ีมาของขอมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ผูรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
จะตองเก็บรักษาขอมูลท่ีไดรับรูไวเปนความลับสูงสุด และไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน หากฝาฝนถือเปนการ
กระทําความผิดวินัย 

 กรณีท่ีผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย ผูรองเรียน
สามารถรองขอใหบริษัทกําหนดมาตรการคุมครองท่ีเหมาะสมก็ได หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการ
คุมครองโดยผูรองเรียนไมตองรองขอก็ได หากเห็นวาเปนเรื่องท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดความเสียหายหรือ
ความไมปลอดภัย 

 กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานท่ีปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนดวยวิธีการท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติดวย
วิธีการท่ีไมเหมาะสม หรือกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืนนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการท่ีบุคคลอื่น
นั้นไดรองเรียน ไดแจงขอมูล รองเรียนหรือใหเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ TVW รวมไปถึงการท่ีบุคคลอ่ืนนั้น
ฟองรองดําเนินคดี เปนพยาน ใหถอยคํา หรือใหความรวมมือใดๆ ตอศาลหรือหนวยงานของรัฐถือเปน



 

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น ANTI-CORRUPTION POLICY /TVW./2559 
 

7
การกระทําความผิดวินัยท่ีตองไดรับโทษ ท้ังนี้อาจไดรับโทษตามท่ีกฏหมายกําหนดไวหากการกระทํา
ความผิดตามกฎหมาย 

 ผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสม และเปนธรรม 

 


