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นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Policy) 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ไอเน็ต” มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมี
คุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ  

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความ
มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยตระหนักดีว่า การทุจริตและการคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปช่ันท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง
การหาวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณี
ที่พบเหตุการณ์ การกระทำท่ีส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล 

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการทางธุรกิจที่
อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงพิจารณาจัดทำ “นโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั ่นฉบับนี้ในปี 2560 และได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปช่ันให้ทันสมัยในปัจจุบัน 

 

ประกาศ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
 
 
 
                (ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 
          ประธานกรรมการ 
       บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับแสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
2. กำหนดเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครือ ฝ่าฝืน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
3. กำหนดขั้นตอนการสอบทานและกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ 
4. กำหนดแนวทางการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ให้ท่ัวท้ังองค์กร และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
5. สร้างความตระหนักรู้ และสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการทุจริตหรือคอร์รัปช่ันผ่านช่องทางการ

สื่อสารที่ปลอดภัย และเช่ือถือได้ 
 

ขอบเขต 

 บริษัทฯ กำหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1. ภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมเรียกว่า “พนักงาน” 
2. ภายนอก : ลูกค้าหรือผู ้ขายสินค้าหรือบริการ (Supplier) คู่ค้า คู ่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน 
 

คำนิยาม 

 คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น 
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน 
หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือ
รักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำ
ได้ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการ
ต่อต้านคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปช่ันและปลูกฝังจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 

3. กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย 

4. สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบ
ควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ันท่ีอาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

1. พนักงานทุกคนต้องไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการเรียก รับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่
ตนทำหน้าท่ีรับผิดชอบท้ังโดยตรง หรือ โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิบัติดังนี้ 

ก. ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ 
สิ ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน แต่ทั้งนี้ หากจะให้หรือรับตามเทศกาลประเพณีนิยม สามารถให้หรือรับได้ 
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ข. ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่ของตน ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องรับของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าท่ีการงาน ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่
ละโอกาส 

ค. ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับไม่
ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมี
มูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย 

ง. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่ งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงาน
ราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้ 

2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถ

กระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ 
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี ้

ก. การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ การ
บริจาคเพื่อการกุศลต้องบริจาคให้กับมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรอื่นๆ 
ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม มีใบรับรอง หรือใบเสร็จรับเงิน ที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ และต้องดำเนินการผ่าน
ขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ เท่านั้น 

ข. พนักงานต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงใน
การให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส 

5. การให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
ก. การให้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการสนับสนุนโครงการต่างๆ นั้น จะต้องระบุชื่อในการสนับสนุนในนาม

บริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนท่ีจ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์และช่ือเสียงของบริษัทฯ ที่ดี 
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์การสนับสนุนที่ชัดเจน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านตาม
กระบวนการขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ เท่านั้น 

6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุน
หรือดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั ่น ในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรค
การเมืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือท้ังทางตรงหรือทางอ้อม 

7. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการ
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งที่ให้ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทฯ ในเครือ รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. หากมีผู้พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม 
ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

9. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต หรือ
คอร์รัปช่ัน โดยอ้างอิงตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต 

10. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ 

11. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใส ถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบได้ 
12. กรรมการและผู้บริหาร ต้องให้ความสำคัญในการเผยแพร่ สื่อสาร ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างค วามเข้าใจให้แก่

พนักงานและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานได้นำไป
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
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13. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การ
เลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบญัชา
ทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลปฏิบัติให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่น 

เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำท่ีฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้ 
1. การกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคลากรในองค์กรติดสินบน/ รับสินบน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน 
2. การกระทำท่ีผิดขั้นตอนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยว่า อาจจะเป็นช่องทาง หรือเป็นโอกาสในการ

ทุจริต 
3. การกระทำท่ีทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ 
4. การกระทำท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
5. การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
6. การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 

 
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น  

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้พิจารณา
รับข้อร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี ้

1. แจ้งผ่านทางช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสทางหน้าเว็บไซตข์องบริษัทฯ
(http://www.inet.co.th/whistleblower) 

2. ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน ที่ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ หรือ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน หรือ ผู้บริหารฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ตามที่อยู่ดังนี้ 

ทางไปรษณีย์ :    บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ์ช้ัน 10-12 และชั้น IT 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ :  inet-whistleblower@inet.co.th 
 
ผู้ร้องเรยีนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควร เช่ือว่ามีการกระทำ

ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เกิดขึ้น 
ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้อง

เปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่
ร้องเรียนให้ทราบได้ 
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่นและการรักษาความลับ 

บริษัทฯ มีมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่แจ้งข้อมูลอย่างเต็มความสามารถ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้

ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยจะคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ 

3. ผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รับการชดเชย การบรรเทาความเสียหายด้วย
กระบวนการคุ้มครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  

ผู้ได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล รายละเอยีด
ข้อร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดย
เด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีทางกฎหมายกำหนด 

 
การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

บริษัทฯ กำหนดกระบวนการดำเนินการรับข้อร้องเรียน และการพิจารณาข้อร้องเรียน มีรายละเอียดดังภาพ 
 

 
 

 
 
 
หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานท่ีมี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปช่ัน 

หรือทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา พิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา 

หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น จะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดอาจจะ
ต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ท้ังนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือว่าเป็นท่ีสิ้นสุด 

 
 
 

รับแจ้งข้อ
ร้องเรียน

• ช่องทางที่ 1: รับร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์
• ช่องทางที ่2: ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน

• ผู้รับแจ้ง รายงานข้อร้องเรียนทีรั่บแจ้ง ต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ตรวจสอบ
ข้อเทจ็จริง

• คณะท างานสืบสวน เชิญผู้ทีเ่ก่ียวข้องมาใหข้้อมูล
• รวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบหาข้อเทจ็จริง

• รายงานการตรวจสอบข้อเทจ็จริง ต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา
ด าเนินการ

• ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาด าเนินการต่อผู้กระท าผิด
• บรรเทาความเสียหาย และใหค้วามเป็นธรรม ต่อผู้เสียหาย

• รายงานผลการพิจารณา ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

แจ้งความ
คืบหน้า

• แจ้งความคืบหน้ากลับไปยังผู้ร้องเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียน 
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การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เดิม รายงานประจำปี (แบบ  
56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One Report) 

2. บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน 
3. บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  
 
 
 
                (ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 
          ประธานกรรมการ 
       บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 


