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นโยบาย 

บรษิทัฯ และกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก ้ประกอบธุรกจิดว้ยความโปรง่ใส มคีวามน่าเชื่อถอื และมจีรรยาบรรณ

ในการด าเนินธุรกิจ บรษิัทจงึได้ก าหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ให้                

ความร่วมมอืกับบรษิทัในการต่อต้านการคอร์รปัชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรอืการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏเิสธ             

การคอรร์ปัชนั และการร่วมมอืกนัต่อต้านการคอร์รปัชนั เพื่อให้เกดิความเชื่อมัน่ว่าการกระท าดงักล่าวนัน้ จะไม่             

ท าใหผู้ใ้หค้วามรว่มมอืหรอืผูแ้จง้เบาะแสไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย 

ระเบียบนี้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิในการแจ้งเบาะแส การร้องเรยีนเกี่ยวกับการคอร์รปัชัน 

รวมทัง้การใหค้วามคุม้ครองใหก้บัผูแ้จง้เบาะแสหรอืใหข้อ้มลู รวมถงึผูท้ีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชนั 

 

ขอบเขตและแนวทางปฏิบติั 

ผู้ที่มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิัท เมื่อพบเบาะแสการคอรร์ปัชนัของพนักงาน หรอื ผู้บรหิารระดบัสูง 

หรือกรรมการบริหาร หรือได้รบัผลกระทบจากการปฏิเสธการคอร์ร ัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน             

ผ่านช่องทางที่บรษิทัก าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ โดยบรษิทัจะใหค้วามคุ้มครองผูท้ี่ให้ความร่วมมอืในการแจง้เบาะแส

หรอืรายงานการคอรร์ปัชนั และใหค้วามเป็นธรรมกบัผูท้ีถู่กกล่าวหาในเรือ่งดงักล่าวดว้ย  

ระเบยีบนี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน ซึง่พนักงานทุกคนมพีนัธะผูกพนัทีจ่ะต้อง

ยดึถอืปฏบิตั ิ

 

การแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการคอรร์ปัชนั 

พนกังานตอ้งไมล่ะเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็หรอืทราบว่ามกีารปฏบิตังิานทีข่ดัแยง้ต่อระเบยีบค าสัง่ของ

บรษิัทหรอืเห็นการกระท าที่เข้าข่ายหรอืเพียงแต่สงสยัว่าเป็นการกระท าการคอร์รปัชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

พนักงานต้องแจ้งผ่านช่องทางที่บรษิัทก าหนด ทัง้นี้หากมขี้อสงสยั หรอืไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง 

พนกังานสามารถขอค าปรกึษาจากผูบ้งัคบับญัชา หรอืสอบถามจากคณะท างานต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

พนักงานพงึต้องให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบและให้ขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ ต่อกรณีพบเหน็การกระท าที่              

เขา้ขา่ยการการคอรร์ปัชนั 

 

 

 

 เอกสารควบคมุ 
หา้มท าส าเนาโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
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เร่ืองท่ีรบัแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการคอรร์ปัชนั 

1. การใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั เช่น 

การให้หรอืรบัสนิบน หรอืผลประโยชน์อื่นใด ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การหลอกลวง การละเมดิต่อ

กฎระเบยีบและนโยบายขององคก์ร  

2. พบการท าลายเอกสารหลกัฐานใด การบดิเบอืน หรอืปิดบงัขอ้มลู เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการคอรร์ปัชนั 

3. พบการกระท าใด ๆ ทีส่งสยัว่าจะเป็นการคอรร์ปัชัน หรอืมเีหตุการณ์/ขอ้มลูทีอ่าจเขา้ข่ายการกระท า

ดงักล่าว  

4. ไดร้บัผลกระทบจากการแจง้เบาะแส หรอืการใหข้อ้มลู หรอืการใหค้วามร่วมมอืในการคน้หาความจรงิ 

หรอืการปฏเิสธการคอรร์ปัชนั เช่น การถูกกลัน่แกลง้ การถูกข่มขู่ การถูกลดต าแหน่ง การถูกลงโทษ 

การถูกปลดออกจากงาน หรอืผลกระทบอื่นใดอนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูแ้จง้เบาะแส 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการคอรร์ปัชนั 

 ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระท าทุจริต การคอร์รปัชัน หรือได้รบัผลกระทบจากการปฏิเสธ                  

การคอร์รปัชัน สามารถแจ้งเบาะแส /ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทัง้ระบุข้อเท็จจริง  หรือ                        

แจง้หลกัฐานที่ชดัเจนเพยีงพอ ที่แสดงให้เหน็ว่ามเีหตุอนัควรให้เชื่อได้ว่ามกีารคอร์รปัชัน หรอืได้รบัผลกระทบ             

จากการปฏเิสธการคอรร์ปัชนั โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    บรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรยีนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจรงิที่มคีวามน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี                

ผูแ้จง้เบาะแส  หรอืรอ้งเรยีนพงึตระหนกัว่า การรายงานในลกัษณะไมเ่ปิดเผยชื่อนัน้ อาจเป็นขอ้จ ากดัของบรษิทัใน

การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

 

 : anti-corruption@tipco.net  

 : โทรศพัทห์มายเลข กรรมการผูจ้ดัการ 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400   
   หรอื Call Center หมายเลข  095-205-1864   

: www.tipco.net (หวัขอ้การแจง้เบาะแสและการกระท าการทุจรติคอรร์ปัชนั) 

   : น าส่ง ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

     บมจ.ทปิโกฟู้ดส ์เลขที ่118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพฯ 
 : กรณีทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู หรอื กรรมการ ใหแ้จง้เรือ่งโดยตรงต่อ         
   ประธานกรรมการตรวจสอบ viratpt@hotmail.com 

เอกสารควบคมุ 
หา้มท าส าเนาโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

http://www.tipco.net/
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การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการคอรร์ปัชนั 

     บรษิทัไดก้ าหนดกลไกในการใหค้วามคุ้มครองผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืกบับรษิทั ในการต่อต้านการคอรร์ปัชนั  

ไดแ้ก่ การแจง้เบาะแส หรอืการใหข้อ้มลู รวมถงึการปฏเิสธการคอรร์ปัชัน เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการกระท า

ดงักล่าวนัน้ จะไมท่ าใหผู้แ้จง้ไดร้บัความเดอืดรอ้น และ เสยีหาย ดงันี้ 

1. ใหห้น่วยงานทีไ่ด้รบัแจง้เรื่อง พจิารณาขอ้มลูในเบือ้งต้นหรอืหาขอ้มลูประกอบ หากเหน็ว่าสมควรให้               

มกีารตรวจสอบ ขอ้เทจ็จรงิอย่างละเอยีด ให้ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานที่รบัเรื่องให้ความเหน็ชอบ 

แลว้ส่งเรือ่งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไปด าเนินการตามขัน้ตอน  

2. บรษิทัจะใหค้วามคุ้มครองผู้ทีใ่หค้วามร่วมมอืกบับรษิทัในการแจง้เบาะแสหรอื ปฏเิสธการคอร์รปัชัน              

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั มใิหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น อนัตราย หรอืไม่ไดร้บัความเป็นธรรมอนัเกดิจากการ

ใหค้วามรว่มมอืในการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัดงักล่าว 

3. บรษิทัจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บรหิารที่ปฏเิสธการคอร์รปัชัน 

แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ   

4. กรณผีูแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรยีน พบว่าตนเองไดร้บัความไมป่ลอดภยัหรอือาจเกดิความเสยีหาย สามารถ

รอ้งขอใหบ้รษิทัก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมได้ 

5. เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีน และใหข้อ้มลูทีก่ระท าโดยสุจรติ  บรษิทัจะปกปิดขอ้มลูผู้แจ้ง

เบาะแส หรอื ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดงักล่าวเป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผู้ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบ                 

ในการตรวจสอบ ค้นหาความจริง หากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นจะถือ เป็น                  

การกระท าผดิวนิยั และตอ้งไดร้บัโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

6. กรณพีบว่ามพีนกังาน หรอืผูบ้รหิาร ปฏบิตัต่ิอบุคคลอื่นดว้ยวธิกีารทีไ่มเ่ป็นธรรม  หรอืก่อใหเ้กดิความ

เสียหายต่อบุคคลอื่น อันมเีหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนัน้ได้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรอืปฏิเสธ              

การคอรร์ปัชนั ใหถ้อืว่าเป็นการกระท าผดิวนิยั และตอ้งไดร้บัโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

บทลงโทษ 

ผู้ที่กระท าการใดๆ โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบนี้ รวมถึงมพีฤติกรรมที่ส่อไป

ในทางกลัน่แกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวนิัย หรอื เลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิอีนัมชิอบ อนัเนื่องมาจากการแจง้เบาะแส / 

รอ้งเรยีน ต่อผู้แจง้เบาะแส/รอ้งเรยีน หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการตามระเบยีบนี้ ให้ถอืว่าผู้นัน้

กระท าผิดวินัย ต้องได้ร ับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท  และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย                        

ทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ต่อบรษิทั และผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว 
เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 


