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นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชันและการกระท าผิด 

 
บริษัทฯ กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงกำรทจุริตคอร์รัปชนัและกำร 

กำระท ำผิดที่อำจเกิดขึน้จำกกำรปฏิบัติงำนและกำรติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรตัด สินใจและกำร
ด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้จดัท ำนโยบำยนีข้ึน้เพื่อให้เป็นแนวทำงปฏิบตัิที่ชดัเจน 

เพื่อให้กำรรับเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริตคอร์รัปชนัและกำรกระท ำผิดเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ บริษัทฯ ก ำหนด
แนวทำงกำรด ำเนินงำนไว้ดงันี ้  

 

1. ค านิยามที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรของบริษัทฯ หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร พนกังำนประจ ำ พนกังำนชั่วครำว พนักงำน
สญัญำจ้ำงของบริษัทฯ 

การกระท าผิด หมำยถึง กำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำใด ๆ ของบคุลำกรของบริษัทฯ ซึง่เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวล
จรรยำบรรณ ข้อบงัคบักำรท ำงำน นโยบำย และระเบียบต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัทฯ 

การทุจริต หมำยถึง กำรกระท ำโดยเจตนำเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมำยแก่ตนเอง
หรือผู้อื่นไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยสำมำรถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

(1)    กำรตกแตง่รำยงำน 
(2)    กำรใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ในทำงไมเ่หมำะสม  
(3)    กำรคอร์รัปชนัและกำรให้สนิบน 

การตกแต่งรายงาน หมำยถึง กำรจัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงิน โดยเจตนำให้ผู้ ใช้งำนเข้ำใจผิด ซึ่งอำจท ำได้ทัง้กำรละเว้นหรือกำรแสดงรำยงำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ไม่
ถกูต้องตำมควำมเป็นจริง ทัง้ที่เป็นรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน เช่น แสดงยอดขำยหรือมูลค่ำ
ของทรัพย์สนิเกินกวำ่ควำมเป็นจริง หรือแสดงยอดคำ่ใช้จ่ำยหรือมลูคำ่หนีส้นิต ่ำกวำ่ควำมเป็นจริง 

การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในทางไม่เหมาะสม หมำยถึง กำรใช้ทรัพย์สินประเภทเงินสดในทำงไมเ่หมำะสม 
เช่น กำรยกัยอกเงินสดรับท่ีได้บนัทกึรับเงินเข้ำระบบแล้ว กำรยกัยอกเงินสดรับท่ียงัไมไ่ด้บนัทึกรับเงินเข้ำระบบ หรือกำร
ทจุริตที่เก่ียวกบักำรเบิกจ่ำยเงิน เป็นต้น รวมถึงกำรใช้ทรัพย์สนิประเภทพสัดหุรือทรัพย์สนิอื่น ๆ ในทำงไมเ่หมำะสม เช่น 
กำรน ำพสัด ุและสนิทรัพย์ถำวรอื่น ๆ ไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ หรือกำรยกัยอกพสัด ุหรือสนิทรัพย์ถำวรอื่น ๆ ของบริษัทฯ 

การคอร์รัปชันและการให้สินบน หมำยถึง กำรกระท ำกำรใด ๆ โดยใช้ทรัพยำกรของบริษัทฯ ไปเพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์สว่นตนหรือผู้อื่น ซึง่ครอบคลมุรำยละเอียด ดงันี ้

(1)    กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพื่อด ำเนินกำรใด ๆ ซึง่มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ  
(2)    กำรให้สินบน ไม่วำ่จะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยกำรให้ สญัญำวำ่จะให้ ให้ค ำมัน่วำ่จะให้ กำรเรียกร้อง รับ 

หรือยอมจะรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กบัเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน หรือผู้มี
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หน้ำที่เก่ียวข้อง ไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อจูงใจให้บคุคลดงักลำ่วกระท ำกำรหรือละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่อนั
มิชอบ เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน ำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพำะ หรือเพื่ อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่หมำะสมทำงธุรกิจ 

(3)    กำรให้สิ่งของมีค่ำใด ๆ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยน ภำยหลงัจำกที่บคุคลหนึ่งบุคคลใดได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่
ด ำเนินกำรใด ๆ ให้  

(4)    กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบเพื่อข่มขูห่รือเรียกร้องซึ่งผลประโยชน์หรือกำรตดัสินใจใด ๆ ในทำงธุรกิจ
จำกผู้อื่น 

ผู้ร้องเรียน หมำยถึง บคุลำกรของบริษัทฯ รวมถึงผู้มีสว่นได้เสียตำ่ง ๆ ซึ่งได้ร้องเรียนกำรทจุริตหรือกระท ำผิดใด ๆ 
ที่เกิดขึน้ในบริษัทฯ 

 

2. ขอบเขตและความรับผิดชอบ 

2.1 จดัให้นโยบำยนี ้บงัคบัใช้กบับคุลำกรของบริษัทฯ ทกุคน 

2.2 จัดให้นโยบำยนี ้ครอบคลุมกำรทุจริตและกำรกระท ำผิดทัง้ที่ปรำกฏแล้วหรือกรณีที่มีควำมสงสยัว่ำจะ
เกิดขึน้ ซึง่เก่ียวข้องกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้บงัคบับญัชำหนว่ยงำน พนกังำน และผู้ขำย/ผู้ ให้บริกำร เจ้ำหนี ้
ลกูค้ำ คูค้่ำ ผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีอื่น ๆ ซึง่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ 

2.3 ให้ผู้บริหำรและผู้บงัคบับญัชำหนว่ยงำน มีหน้ำที่ประพฤติและปฏิบตัิ ดงันี  ้

2.3.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้พนักงำนปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจ นโยบำย และระเบียบปฏิบตัิตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ 

2.3.2 มีหน้ำที่ส่งเสริมและจัดท ำวิธีกำรป้องกันกำรกำรทุจริตและกระท ำผิดในส่วนงำนที่ตนเอง
รับผิดชอบอยู่ รวมถึงท ำควำมเข้ำใจลกัษณะของกำรกำรทจุริตและกระท ำผิดใด ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้
ภำยในหนว่ยงำนของตนเอง และตระหนกัถึงควำมผิดปกติที่บง่ชีถ้ึงกำรทจุริตหรือกำรกระท ำผิด 

2.3.3 ท ำให้มัน่ใจวำ่พนกังำนทกุคนในหนว่ยงำนรับทรำบนโยบำยฉบบันี ้ 

2.4 ให้พนกังำนทุกคน มีหน้ำที่แจ้งให้ผู้บังคบับญัชำหน่วยงำนของตนเองทรำบ และ/หรือแจ้งผ่ำนช่องทำงที่
ก ำหนดไว้ในระเบียบฉบบันีโ้ดยทันที เมื่อพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือว่ำมีกำรทุจริตหรือกำรกระท ำผิด
เกิดขึน้ พร้อมให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรสอบสวนเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต
และกำรกระท ำผิด 

2.5 เมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือพบเห็นกำรทจุริตและกำรกระท ำผิด ให้ผู้บริหำรหรือผู้บงัคบับญัชำหน่วยงำน มี
หน้ำที่แจ้งหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ภำยใน 7 วนั 

2.6 ให้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ตรวจสอบ รำยงำนควำมคืบหน้ำและผลพิจำรณำ พร้อมจดัท ำรำยงำน
สรุปกำรรับแจ้งข้อมลูกำรทจุริตและกำรกระท ำผิดทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้ที่ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำแล้วหรืออยู่
ระหวำ่งกำรพิจำรณำสอบสวน ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นประจ ำ อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.7 ให้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้บริหำร ผู้บงัคบับญัชำหนว่ยงำน และพนกังำนใน
กำรน ำนโยบำยนีไ้ปใช้ พร้อมสือ่สำรและให้ควำมรู้ที่จ ำเป็น 
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3. การร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันหรือการกระท าผิด 

3.1 ผู้ ร้องเรียนสำมำรถแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริตคอร์รัปชนัหรือกำรกระท ำผิด โดยไมจ่ ำเป็นต้องเปิดเผยตวัตน 
โดยสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มจำกเว็บไซต์ www.gulf.co.th พร้อมยื่นแบบฟอร์มผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
ตำมที่เห็นวำ่เหมำะสม ดงันี ้

3.1.1 แจ้งผู้บงัคบับญัชำหนว่ยงำนของผู้ ร้องเรียน หรือหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  
3.1.2 แจ้งผำ่นโทรศพัท์โดยตรงที่หนว่ยงำนรับเร่ืองร้องเรียน หมำยเลข 02 080 4500 
3.1.3 สง่ E-mail ถึงหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน: ia@gulf.co.th หรือถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบ : 

ac@gulf..co.th 
3.1.4 สง่จดหมำยถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรของบริษัทฯ ตำมที่อยูด่งันี ้

87 อำคำรเอ็มไทย ทำวเวอร์ ชัน้ 11 
ออลซีซัน่ เพลส ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 

3.2 กรณีที่ผู้ ร้องเรียนที่เป็นพนกังำนของบริษัทฯ อยู่สถำนกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งผ่ำน
ช่องทำง 3.1.1 สำมำรถด ำเนินกำรแจ้งเร่ืองร้องเรียนผ่ำนช่องทำง 3.1.2 – 3.1.4   

3.3 กรณีได้รับเร่ืองร้องเรียนผำ่นชอ่งทำง 3.1.1 ให้ผู้บงัคบับญัชำหนว่ยงำน มีหน้ำที่แจ้งหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
7 วนั หลงัได้รับเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริตและกำรกระท ำผิด เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรสอบสวนที่ก ำหนด 

3.4 ให้ผู้ ร้องเรียนมีหน้ำที่กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริตและกระท ำผิด โดยสำมำรถดำวน์
โหลดได้จำกอย่ำงเพียงพอเท่ำที่จะกระท ำได้ เพื่อให้สำมำรถน ำไปสอบสวนหำข้อเท็จจริงได้ เช่น บุคคลที่
เก่ียวข้อง ลกัษณะและรำยละเอียดของเหตกุำรณ์ วนัที่พบเห็นหรือวนัท่ีเกิดเหต ุและข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นต้น นอกจำกนีผู้้ ร้องเรียนควรเปิดเผย ช่ือ และช่องทำงกำรติดตอ่ เพื่อให้บริษัทฯสำมำรถสอบถำมข้อมลู
เพิ่มเติมได้  

3.5 ผู้บริหำรและพนกังำนที่ร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทจุริตหรือกระท ำผิดด้วยเจตนำสจุริต แม้วำ่ภำยหลงั
บริษัทฯได้ด ำเนินกำรสอบสวนแล้วและพบวำ่ไมม่ีกำรกระท ำผิดตำมที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ด ำเนินกำร
ลงโทษใด ๆ กบัผู้บริหำรและพนกังำนท่ีแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสดงักลำ่ว 

3.6 กรณีผลกำรสอบสวนพบว่ำกำรร้องเรียนมีเจตนำให้ร้ำยหรือจงใจให้เกิดผลเสียต่อบริษัทฯหรือบคุคลนัน้ ๆ 
หรือให้ข้อมลูเท็จ บริษัทฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักบัผู้บริหำร ผู้บงัคบับญัชำหนว่ยงำน หรือ
พนักงำนซึ่งมีบทลงโทษตัง้แต่ตักเตือนด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์อักษร พักงำน จนถึงให้ออกจำกงำน 
รวมทัง้พิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
 

4. การด าเนินการของบริษัทฯ หลังได้รับเร่ืองร้องเรียน 

4.1 ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและกระท ำผิด
ด้วยควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มำซึง่หลกัฐำนที่สำมำรถใช้ยืนยนัหรือโต้แย้งกบัข้อมลูที่ได้รับ 
รวมทัง้จะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัและ/หรือด ำเนินคดีทำงกฎหมำยกบัผู้กระท ำผิด 

http://www.gulf.co.th/
mailto:ia@gulf.co.th
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4.2 ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่แจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริตและ
กำรกระท ำผิดให้กบัผู้ ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยช่ือ และช่องทำงติดต่อไว้ อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครัง้ด้วยเหตผุล
ควำมจ ำเป็นในเร่ืองข้อมลูสว่นบุคคลและรักษำควำมลบั บริษัทฯอำจไม่สำมำรถให้ข้อมลูในรำยละเอียด
ของควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำให้กบัผู้ ร้องเรียนได้อยำ่งครบถ้วน 

4.3 กรณีผลกำรสอบสวนพบว่ำกำรร้องเรียนมีเจตนำให้ร้ำยหรือจงใจให้เกิดผลเสียต่อบริษัทฯหรือบคุคลนัน้ ๆ 
หรือให้ข้อมลูเท็จ ให้ด ำเนินกำรตำมรำยละเอียด ดงันี ้ 

4.3.1 กรณีพนกังำนบริษัทฯ จะได้รับโทษทำงวินยัตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
4.3.2 กรณีบุคคลภำยนอกและกำรกระท ำนัน้ท ำให้บริษัทฯได้รับควำมเสียหำย ให้บริษัทฯพิจำรณำ

ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกบับคุคลภำยนอกดงักลำ่วด้วย 
 

5. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

5.1 บริษัทฯจะไม่เปิดเผยช่ือ ช่ือสกุล ที่อยู ่และข้อมลูอื่นใดที่สำมำรถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 

5.2 บริษัทฯจะเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องเป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเทำ่ที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และ
ควำมเสยีหำยของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง แหลง่ที่มำของข้อมลู หรือ
บคุคลอื่น ๆ ท่ีอำจเก่ียวข้อง 

5.3 กรณีเห็นว่ำตนอำจได้รับควำมไมป่ลอดภยั หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสยีหำย ให้ผู้ ร้องเรียนสำมำรถร้อง
ขอให้บริษัทฯก ำหนดมำตรกำรคุ้ มครองที่เหมำะสม หรือบริษัทฯอำจก ำหนดมำตรกำรคุ้ มครองโดยผู้
ร้องเรียน โดยไมต้่องร้องขอก็ได้ 

5.4 ผู้ ร้องเรียนที่ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรที่เหมำะสม
และเป็นธรรม 

5.5 บริษัทฯ จะไมก่ระท ำกำรใดอนัที่ไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ ร้องเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่ง ลกัษณะ
งำน สถำนที่ท ำงำน พกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตัิงำน ให้ออกจำกงำน หรือกระท ำกำรอื่นใดที่มีลกัษณะ
เป็นกำรปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ร้องเรียน 
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แบบฟอร์มแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและกระท าผิด 
COMPLAINT & MISCONDUCT AND FRAUD REPORT FORM 

 
           
 วนัท่ีรำยงำน: _________________________________ 
 Date of report 
 
ช่ือ-นำมสกลุ (เลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยได้): ________________________________________________________________ 
Whistleblower’s name (Optional) 
ที่อยู:่  _______________________________________________________________________________________ 
Address: _______________________________________________________________________________________ 
หมำยเลขโทรศพัท์: _________________________________ E-mail : _______________________________________ 
Telephone 
วนัท่ีเกิดหรือพบเห็นก ำรกระท ำผิด : __________________________________________________________________ 
Date of incident (and/or date misconduct or fraud was discovered) 
 
โปรดระบรุำยละเอียดเร่ืองร้องเรียนของทำ่น หรือ ลกัษณะกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต 
Please provide full details of the type of misconduct or fraud committed or suspected: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหนง่ของบคุคลหรือกลุม่บคุคล และมลูเหตทุี่ท ำให้ทำ่นเช่ือวำ่มีสว่นเก่ียวข้องกบัเหตกุำรณ์ 
Name(s) and job title(s) of person(s) believed to be involved and the basis for your belief: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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มลูคำ่ของเงินหรือทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้อง / ประมำณกำรควำมเสยีหำยที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (ถ้ำม)ี 
Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss (if any) 
หมำยเหต ุ: โปรดแนบเอกสำรเพิม่เติม (ถ้ำจ ำเป็น) 
Note: Attach additional sheets if necessary. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


