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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย“กลุ่มบริษัทฯ” มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม                         

ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ                        

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป�นธรรม และสามารถตรวจสอบได้        

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป�น “แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น                         

ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป�นแนวทางปฏิบัตทิี่ชัดเจน 

คำนิยาม 

การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ 

หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรในรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป�นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ               

การให้คำมั่นว่าจะให้ การขอหรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ                    

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการ             

ปฏิบัติหน้าที่ อันเป�นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพื่อเอ้ือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้  

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบการสนับสนุนการต่อต้าน                      

การคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ                  

การต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝ�งจนเป�นวัฒนธรรมองค์กร 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน                       

ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบ ริหารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ                           

ตลอดจนรับเร่ืองการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นอันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง พิจารณา

ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขป�ญหา

ดังกล่าว 

1.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่กำกับดูแล ให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย      

การกำกับดูแลจริยธรรมในการดำเนินธรุกิจ ตลอดจนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น  

1.4 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ตลอดจนจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

1.5 คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดบั มีหน้าที่       

ในการนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบสนบัสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น    
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และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนคู่ค้า ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนที่กระทำการแทน

บริษัทได้รับทราบและดำเนินการตามนโยบายนี้ รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ                 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย 

1.6 พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย            

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่เก่ียวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝ�นนโยบาย                

และ/หรือระเบียบของบริษัท จะต้องรายงานต่อผู้บั งคับบัญชา หรือผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน                         

และแจ้งเบาะแส ตามที่บริษัทกำหนดไว้ 

2. นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

กลุ่มบริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศ                    

และทุกหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)                   

และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ือง

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า                

ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เก่ียวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ไม่ทำพฤติกรรมใดที่เป�นการแสดงถึงเจตนาว่าเป�นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่

ของรัฐและเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับบริษัทเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง   

2.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป�น

หน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ                   

ข้อเท็จจริงต่างๆ  

2.3 บริษัทฯ จะให้ความเป�นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเบาะแสเร่ืองการคอร์รัปชั่น

ให้กับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน                  

การทุจริตคอร์รัปชั่น 

2.4 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นเป�นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษ                    

ตามระเบี ยบว่าด้ วยวินั ยพนั กงานของบ ริษัทฯ ที่ กำหนดไว้  และอาจได้ รับ โทษตามกฎหมาย                             

หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

2.5 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่          

ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้เป�นไปตามนโยบาย                  

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้  
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2.6 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ                    

อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชั่น  

2.7 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการ

เลื่อนตำแหน่ง 

2.8 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท 

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุม่บริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

2.8.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุน                  

ทางการเงิน สิ่งของและ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทาง 

การเมืองในนามบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป�นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการ                  

อันเป�นการฝ�กใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือผู้สมัคร                   

รับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท 

3) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ                      

แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป�นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆของบริษัท               

ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวัง                          

ไม่ ให้การดำเนินการใดๆ ทำให้ เกิดความเข้าใจว่าบ ริษัท ได้ ให้การสนับสนุนหรือฝ�กใฝ่                     

ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

2.8.2 การบริจาคเพ่ือการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1)  การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ                       

เช่น การให้ความรู้หรือสละเวลา เป�นต้น บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยอาจเป�นส่วนหนึ่ง                       

ในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท 

โดยมิไดมุ้่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2)  การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป�นเงินหรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะต้องดำเนินการ               

ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระบุชื่อผู้ให้ในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยผ่านข้ันตอน               

การอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯที่กำหนดไว้ และมั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว                           

จะไม่ ถูกนำไปใช้ เป�นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ทั้ งนี้การให้เงินสนับสนุนนั้นต้องมี
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วัตถุประสงค์ เพื่อเป�นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ                         

โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป�นต้น  

2.8.3 ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gift, Entertainment)   

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป�นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่ ง                 

ในการดำเนินธุรกิจ การรับหรือการให้ตามเทศกาล ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีของท้องถ่ิน เพื่อแสดงออกถึง

สัมพันธภาพที่ดี ย่อมสามารถกระทำได้ ในมูลค่าที่เหมาะสมและเป�นไปตามระเบียบของบริษัทและกฎหมาย               

ที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการรับหรือการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การอำนวยความสะดวกหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดที่นำไปสู่การติดสินบนหรือก่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือนำมาซึ่งการตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่                  

โดยไม่ชอบธรรม จึงได้กำหนดแนวทาง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดปฏิบัติดังนี้      

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้                

หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่เป�นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำหรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ     

ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน ์

(2) เป�นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ 

(3) เป�นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และกระทำอย่างเป�ดเผย ไม่ปกป�ด 

(4) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม  ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น กรณีที่อยู่ระหว่างการ

ประกวดราคา งดการให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานของบริษัทหรือ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(5) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่นการให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญซึ่งเป�น                

ธรรมเนียมปฏิบัติ 

2) กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สามารถรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ                

ตามเทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบัติปกติ โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท)                      

ทั้งนี้ของขวัญที่รับได้จะต้องไม่เป�นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกำนัล บัตรของขวัญฯลฯ 

 

หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ในขณะนั้น              

ผู้ รับต้องแจ้งผู้บั งคับบัญชาทันที  และจัดทำรายงานการรับของขวัญ และส่งของขวัญดังกล่าวให้                        

สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท เพื่อนำไปเป�นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลสำคัญหรือขออนมุัติ

นำไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม 
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3. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เก่ียวกับ การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ                

ทางธุรกิจ การละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนักงานในองค์กร  โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเป�ดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ    

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มายังบริษัทฯ ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนจะต้อง                       

ระบุรายละเอียดของเร่ืองที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ 

ส่งมายงัช่องทางการรับเร่ืองตามที่บริษัทฯ กำหนด 

3.1 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ดังนี้ 

• ทางไปรษณีย์ 

นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 

88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

• ทางอีเมล์  

             ประธานกรรมการตรวจสอบ:  ruth@banomyong.com   

                      ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ: pongandeat@hotmail.com 

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ:  drwit777@gmail.com  

  สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท:  compliance@seaoilthailand.com 

• ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.seaoilthailand.com  

• กล่องรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนภายในบริษัท 

3.2 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

             เพื่อเป�นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกป�ดชื่อ  

ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูล ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป�นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการ

ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และจะใช้และเป�ดเผยข้อมูลภายใต้ความยินยอมของ                   

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาหรือเจ้าของข้อมูลขอเพิกถอน               

ความยินยอมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

    ในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน

mailto:ruth@banomyong.com
mailto:pongandeat@hotmail.com
mailto:drwit777@gmail.com
mailto:compliance@seaoilthailand.com
http://www.seaoilthailand.com/
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ข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน 

การเป�นพยานหรือการให้ข้อมูล 

                  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน

และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป�นความลับ ห้ามเป�ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่

เก่ียวข้อง เว้นแต่เป�นการเป�ดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

4. ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

4.1 เมื่อได้ รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือแต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป�นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป�นระยะ    

ให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ 

4.2 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ ถูกกล่าวหา                   

ได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตนเอง                     

โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำอันทุจริตนั้น               

ตามที่ถูกกล่าวหา 

4.3 หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป�นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนักงาน ถือว่าเป�นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้อง

ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบยีบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป�นการกระทำ                

ที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของ

บริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป�นอันสิ้นสุด 

บริษัทฯ ไม่มีน โยบายลดตำแหน่ ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ ป ฏิ เสธการคอร์รัปชั่น                           

แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

5. การอบรมและการสื่อสาร 

5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ                 

ข้อร้องเรียนให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการ                       

และพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำป� การติดประกาศในบอร์ดประชาสมัพันธ์ ระบบอินทราเน็ต 

อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัท เป�นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง  

5.2 บริษัทฯ สื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไป

ยั งสาธารณชน บ ริษั ทย่อย บ ริษั ท ร่วม  ตลอดจน  ตั วแทนทางธุรกิจ คู่ ค้ าทางธุรกิจที่ เก่ี ยวข้อง                       
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และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำป� แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำป� เป�นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเร่ืองการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับบริษัทฯ 

 

ประกาศมาเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

  

 

 

         อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 

                                                                                  ประธานกรรมการ 

               บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 


