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นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 

บริษทั เครอืไทย โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัเรื่องร้องเรยีน การแจ้งเบาะแสการทุจรติ การประพฤติมิชอบ และการ

ปฏบิตัิที่ขดัต่อระเบยีบของบรษิัท มแีบบแผนที่เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ี

1.2 เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ทีก่ระท าการแทนบรษิทั ด าเนินธุรกจิอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม 

และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย การก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิรวมทัง้ระเบยีบ

ต่างๆ ของบรษิทั 

1.3 เพื่อให้ผู้ทีต่้องการแจง้ถึงการปฏบิตัิงานของกรรมการ พนักงาน หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท าการแทนบรษิัท ที่ขดั

หรอืสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวขา้งตน้ใหบ้รษิทัทราบ โดยผ่านช่องทางการแจง้ต่างๆ ทีบ่รษิทัจดัเตรยีมให ้ 

1.4 เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีนหรอืเบาะแสและบุคคลใดที่ให้ความร่วมมอืกบับรษิัท ดว้ยความสุจรติใจได้รบัความ

คุม้ครอง รวมถงึไดร้บัการป้องกนัจากการถูกกลัน่แกลง้อนัเนื่องมาจากการรอ้งเรยีนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

 

2. ค านิยาม 

“บรษิทั” หมายถงึ บรษิทั เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

“กรรมการ” หมายถงึ กรรมการบรษิทัของบรษิทั   

“พนกังาน” หมายถงึ ผูบ้รหิาร พนกังาน พนกังานสญัญาจา้ง ทีป่รกึษา และลกูจา้งของบรษิทั  

“ผู้บงัคบับัญชา” หมายถึง พนักงานระดบับริหาร หรอืพนักงานระดบัผู้จดัการ ที่พนักงานไว้วางใจที่จะแจ้งเรื่อง

รอ้งเรยีนตามระเบยีบนี้  

“ระเบยีบ” หมายถงึ ระเบยีบ ระเบยีบปฏบิตั ิขอ้ก าหนดหรอืกฎเกณฑท์ีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นและมผีลบงัคบักบัการปฏบิตัิ

ของบรษิทั 

“การประพฤตผิดิ” หมายถงึ การกระท าทีฝ่่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืระเบยีบของบรษิทั และนโยบายการ

ก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงประพฤติอันมิชอบในรูปแบบและ

เหตุการณ์ต่างๆ ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. 

“การทุจรติ” หมายถงึ การกระท าใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอื

ผูอ้ื่น ซึง่รวมถงึการกระท า ดงันี้ 

- “การลกัทรพัย์”  หมายถึง การเอาทรพัย์ของผู้อื่น หรอืที่ผูอ้ื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป โดยต้องการจะ

ครอบครองทรพัยน์ัน้ไวเ้พื่อตนเองเอาไปขายหรอืใหก้บับุคคลทีส่ามกต็ามแต่ 

- “การยกัยอกทรพัย์” หมายถึง การครอบครองทรพัย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรอืซึ่งผู้อื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ด้วย 

เบยีดบงัเอาทรพัยน์ัน้เป็นของตนเองหรอืบุคคลทีส่าม 

- “การคอรร์ปัชัน่” หมายถงึ การเรยีก รบั หรอืยอมจะรบั ให ้ขอให ้หรอืรบัว่าจะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่น

ใดกบัเจา้หน้าที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานเอกชน หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้

บุคคลหรอืหน่วยงานเหล่านัน้ใชอ้ านาจหน้าทีท่ีม่อียู่ การกระท า ไม่กระท า เร่งรดั หรอืประวงิการกระท าใด
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อนัมชิอบดว้ยอ านาจหน้าทีเ่พื่อประโยชน์ของบรษิทั เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมาย จารตี และขนบธรรมเนียม

ก าหนดใหก้ระท าได ้

3.  ขอบเขตของเรือ่งรอ้งเรียนหรอืเบาะแส 

3.1 กรรมการ พนกังาน หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท าการแทนบรษิทั อาจถูกรอ้งเรยีนตามระเบยีบนี้หากมกีารกระท าที่

 ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัท รวมถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ

 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

 ทัง้นี้ เหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่การใช้กลไกตามนโยบายฉบบันี้อาจครอบคลุมการประพฤติอนัมชิอบในรูปแบบ

 ต่างๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

• การกระท าความผดิทางอาญาหรอืการยุยงใหก้ระท าความผดิ 

• การกระท าทีสุ่ม่เสีย่งใดๆ ซึง่รวมถงึการทุจรติ การใหส้นิบน และการขูก่รรโชก 

• การไม่ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืแนวทางปฏบิตัใินดา้นกฎหมายหรอืการก ากบัดแูล 

• การกระท า ความประพฤต ิหรอืการละเวน้การกระท าในทางบญัช ีรายงาน บนัทกึรายการ และแนวทางปฏบิตั ิ

และ/หรอืการรายงานทางการเงนิหรอืการควบคุมภายในทีม่พีริุธหรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรอืแนวทางการ

ปฏบิตัทิัว่ไป  

• เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพหรอืความปลอดภยัของบุคคลใด 

• เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม 

• การกระท าทีเ่ป็นการกระท าผดิรา้ยแรง 

• การกระท าโดยเจตนาใหบ้รษิทัเสยีหายหรอืเสยีประโยชน์ 

• กรณีที่ไม่สามารถแกไ้ขหรอืด าเนินการตามขัน้ตอนอนัสมเหตุผลในการรายงานเรื่องที่อาจท าให้เกดิค่าใช้จ่าย

หรอืความเสยีหายรา้ยแรงต่อบรษิทัโดยไม่อาจหลกีเลีย่งได ้

• การปิดบงัการกระท าความผดิประเภทต่างๆ ขา้งตน้โดยเจตนา 

3.2 บรษิัทส่งเสรมิให้ผูแ้จง้เรื่องร้องเรยีนเปิดเผยตวัตน (เฉพาะกบัหน่วยรบัแจ้งเรื่องรอ้งเรยีน) และ/หรอืให้ขอ้มูล

 หลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอ เกีย่วกบัการประพฤตผิดิ โดยผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนจะไดร้บัความคุม้ครองตามขอ้ 6. 

3.3 ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีนไม่เปิดเผยตวัตนให้ทราบ ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรยีน เมื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีนจะ

 พิจารณาถึงข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียนว่า มีข้อมูลที่ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรอืหลกัฐานที่มีชัดเจน

 เพยีงพอหรอืไม่ โดยจะไม่รบัเรื่องรอ้งเรยีนหากเป็นไปตามกรณี ดงันี้  

 (1) เรื่องทีไ่ม่ระบุพยาน หลกัฐาน หรอืพฤตกิารณ์กระท าการทุจรติ หรอืประพฤตผิดิทีช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะ

  ด าเนินการสบืสอบสวนขอ้เทจ็จรงิได ้

 (2) เรื่องทีก่ลุ่มงานทรพัยากรบุคคลและบรกิารธรุกจิ ตามระเบยีบปฏบิตัวิ่าดว้ยการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

  เรื่องวนิัย การลงโทษ และการร้องทุกขข์องบรษิัท หรอืเรื่องที่หน่วยงานที่มอี านาจได้รบัไวพ้ิจารณา 

  หรอืไดว้นิิจฉยัเสรจ็เดด็ขาดอย่างเป็นธรรมแลว้ และไม่มพียานหลกัฐานใหม่ซึง่เป็นสาระส าคญัเพิม่เตมิ 
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4. บุคคลท่ีสามารถแจ้งเรือ่งรอ้งเรียนหรอืเบาะแส 

 บุคคลใดที่ทราบเรื่องร้องเรยีนหรอืสงสยัโดยสุจรติ ไม่ว่าตนเองจะได้รบัความเสยีหายหรอืไม่ก็ตาม  ว่ากรรมการ 

พนักงาน หรอืบุคคลใด ๆ ที่กระท าการแทนบรษิัท มกีารประพฤติผดิ สามารถแจ้งเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส โดย

บรษิทัสง่เสรมิใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส เปิดเผยตวัตน และ/หรอื ใหข้อ้มลูหลกัฐานทีช่ดัเจนมากพอเกีย่วกบั

การประพฤตผิดิของผูถู้กรอ้งเรยีน และควรแจง้ขอ้มลูในการตดิต่อเพื่อเป็นช่องทางในการสือ่สารกบับรษิทั 

5. การรายงานข้อมูลท่ีเป็นเทจ็ 

กรณีทีม่หีลกัฐานปรากฏชดัแจง้เพยีงพอว่าผูแ้จง้เรื่องรอ้งมพีฤตกิารณ์ชดัแจง้ว่าแจง้หรอืกล่าวหาผู้ถูกรอ้งเรยีนโดยไม่

สุจรติ (เช่น เป็นการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการร้องทุกขส์่วนตวัหรอืมีเจตนาท าให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม

บรษิทั) หรอืเป็นขอ้มลูทีพ่นกังานไม่เชื่ออย่างแทจ้รงิว่าเป็นความจรงิ (เช่น ขา่วลอื) หรอืในกรณีการเปิดเผยขอ้มลูเป็น

การกระท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การกระท าดงักล่าวจะถือเป็นความผิดทางวนิัยและอาจถือเป็นการกระท าผิด

ร้ายแรง บริษัทจะจดัให้มีการด าเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทต่อไป โดยบริษัท 

จ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสยีงของผูถู้กรอ้งเรยีน ดงันี้  

5.1 ในกรณีทีผู่แ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสเป็นพนกังาน ใหด้ าเนินการสอบสวน เพื่อพจิารณาลงโทษตามระเบยีบ

 บรษิทัว่าดว้ยการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

5.2 ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทได้รบัความเสียหาย บริษัทอาจ

 พจิารณาด าเนินคดกีบัผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนดว้ย 

6. บุคคลท่ีเก่ียวข้องและหน้าท่ี 

 6.1  คณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายใหก้รรมการตรวจสอบ เป็นผูดู้แลและก าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิาร

 จดัการเรื่องรอ้งเรยีนหรอืขอ้มลูเบาะแสทีผ่่านเขา้มาตามช่องทางทีก่ าหนด 

 6.2  คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ใหบุ้คคลซึง่มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

 ตรวจสอบ ท าหน้าทีเ่ป็นผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส โดยท าหน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืขอ้มลูเบาะแสทีผ่่าน

 เขา้มาตามช่องทางทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 9. 

 6.3  ผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่บรหิาร จดัการ รวบรวม คดักรอง ตรวจสอบข้อ

 รอ้งเรยีนหรอืเบาะแสที่ได้รบั พจิารณาความชดัแจ้งเพียงพอของพยานหลกัฐานในเบื้องต้น และหากมีขอ้มูล

 ความจรงิจะด าเนินการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลกัฐานและพยานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 6.4  คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะอนุกรรมการเพื่อสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติ 

 และพิจารณาข้อมูลที่ได้รบัร้องเรยีนรวมถึงข้อมูลหลกัฐานอื่นๆ เพิ่มเติม และหากเห็นว่าการประพฤติผิดที่

 เกดิขึน้ เกดิจากความตัง้ใจ หรอืมผีลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างมสีาระส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบจะ

 พจิารณาด าเนินการโดยใชม้าตรการทีเ่หมาะสม เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขสถานการณ์ดงักล่าวใหถู้กตอ้ง 

 6.5  บรษิัทจะแจ้งการด าเนินการ แก้ไข ปรบัปรุง ตามขอ้รอ้งเรยีนหรอืเบาะแสที่ได้รบัมา ให้ผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้แจ้ง

 เบาะแสไดท้ราบตามขัน้ตอนภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

 6.6  ผูถู้กรอ้งเรยีนไดแ้ก่ กรรมการ พนกังาน หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท าการแทนของบรษิทั ทีถู่กรอ้งเรยีกหรอืกล่าวหา

 โดยผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนว่ามกีารประพฤตผิดิขอ้ 2. 
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 6.9  ในการพิจารณาเรื่องที่ได้รบัร้องเรยีนหรอืเบาะแส หากพบว่ามีบุคคลอื่นเป็นผู้ร่วมกระท าการสนับสนุนการ

 กระท า จา้งวาน หรอืสัง่การเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนดว้ย ใหถ้อืว่าบุคคลอื่นนัน้เป็นผูถู้กรอ้งเรยีนดว้ย 

 6.10 ผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน ไดแ้ก่ กรรมการ พนักงาน หรอืบุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัการขอ

 ความร่วมมอืจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือาจเกีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน 

7. การให้ความคุ้มครองผูแ้จ้งเรือ่งรอ้งเรียนหรอืเบาะแสและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสจะไดร้บัความคุม้ครองทีเ่หมาะสมจากบรษิทั เช่น ไม่มกีารเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน 

หรอืลกัษณะงาน และสถานที่ท างาน รวมไปถึงการไม่พกังาน ไม่ข่มขู่ หรอืรบกวนการปฏบิตัิงาน การเลกิจ้าง หรอื

การอื่นใดที่มลีกัษณะเป็นการปฏบิตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นัน้ รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้แจง้เรื่องร้องเรยีนหรอื

เบาะแส หรอืข้อมูลเกี่ยวกบัการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรอืเบาะแส จะถูกเก็บรกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่

เกีย่วขอ้ง เวน้แต่ทีจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

บุคคลใด ๆ ทีไ่ดร้บัทราบเรื่องการแจง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส หรอืขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแจง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอื

เบาะแสตามระเบียบนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ห รือที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องการ

ร้องเรยีนหรอืการแจ้งเบาะแสให้เป็นความลบัและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความ

เสยีหายของผู้แจง้รอ้งเรยีนหรอืเบาะแส แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่กรณีทีม่คีวามจ าเป็นใน

ขัน้ตอนการด าเนินการตามระเบียบนี้ หรอืตามที่กฎหมายก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มูลออกไปเปิดเผย 

บรษิทัจะด าเนินการลงโทษทางวนิยัและ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี 

นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ยอมให้มีการกระท าใดๆ อนัเป็นการตอบโต้พนักงานที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และจะ

ด าเนินการทางวนิัยต่อบุคคลทีพ่บว่าไดก้ระท าการตอบโต้ดงักล่าว  โดยบรษิทัจะด าเนินการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสม

เพื่อป้องกนัมใิหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานและ/หรอืความสมัพนัธด์า้นการท างานของพนักงานที่แสดงตนและแจง้

เบาะแสเพื่อประโยชน์ของบรษิทัโดยรวมไดร้บัผลกระทบ    

8. ระยะเวลาการสอบสวน 

การสอบสวนจะเริม่ด าเนินการโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้โดยค านึงถงึลกัษณะความรา้ยแรงของขอ้กล่าวหา/

ขอ้ร้องเรยีน และจะด าเนินการด้วยความระมดัระวงัเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของการ

สอบสวน การตรวจสอบขัน้ต้นจะคน้หาขอ้สรุปของการไต่สวน และจะด าเนินการภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้

กล่าวหา/ขอ้รอ้งเรยีน 

9. ช่องทางในการแจ้งเรือ่งรอ้งเรียนหรอืเบาะแส  

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทาง

ดงัต่อไปนี้ 

9.1 จดหมายสง่ทางไปรษณีย ์

 ตดิต่อ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทีอ่ยู่: บรษิทั เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

   315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ที ่12 

   ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  
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 9.2 จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) 

     ตดิต่อ: คณะกรรมการตรวจสอบ 

  E-mail address: supaporn.r @segroup.co.th 

10. บทลงโทษ 

ผูใ้ดกระท าการใดโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบนี้ รวมทัง้มพีฤตกิรรมทีก่ลัน่แกลง้ขม่ขู ่ลงโทษ

ทางวนิัย หรอืเลอืกปฏบิตั ิดว้ยวธิกีารอนัไม่ชอบธรรม เนื่องมาจากการรอ้งเรยีนต่อผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส 

หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสตามระเบยีบนี้ ถอืว่าผูน้ัน้กระท าผดิวนิยั และตอ้งรบัผดิชอบชดใช้

ความเสยีหายแก่บรษิทั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว ตลอดจนรบัผดิในทางแพ่งและทางอาญาหรอื

ตามกฎหมายอื่นต่อไปดว้ย 

 

 นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผดินี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่11 กรกฎาคม 2561 

 

 

 (นายเจรญิ สริวิฒันภกัด)ี 
ประธานกรรมการบรษิทั 

บรษิทั เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 


