
 
ประกาศ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

ที ่       / 63 
เร่ือง นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 
(Whistleblowing and Complaints Handling Policy) 

 

หลกัการ 

เพ่ือใหบ้ริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) "GPSC" หรือ "บริษทัฯ" มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
ตามมาตรการในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทัฯ จึงก าหนดใหมี้การ
ปรับปรุงนโยบายฉบบัน้ี เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการจดัการขอ้ร้องเรียนของบริษทัฯ  พร้อมทั้งก าหนดให้มี
กระบวนการสอบสวน และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีชดัเจน โดย
บริษทัฯ ไดก้ าหนดขั้นตอน  กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบติังานไวใ้หเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

วตัถุประสงค์ 
1) เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้ง

กบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2) เพ่ือใหบุ้คลากรของบริษทัฯ และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ยติุธรรม และ

สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

3) เพ่ือป้องกนัความเส่ียง และเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรวมถึงผูท่ี้แจง้
เบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียนดว้ยความสุจริตใหไ้ดรั้บความคุม้ครองอยา่งเป็นธรรม 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
1.1 ค านิยาม      

“บริษทัฯ” หมายความวา่ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) หรือ GPSC  

“บริษทัย่อย” หมายความวา่ บริษทั หรือ นิติบุคคลท่ี GPSC มีอ านาจควบคุม หรือถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทั 
หรือ นิติบุคคลนั้น เกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุน้เองโดยตรงหรือถือหุน้โดยออ้ม ผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็
ตาม  

“บริษทัร่วม” หมายความวา่ บริษทัท่ี GPSC หรือ บริษทัยอ่ย ถือหุน้ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 
20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั และมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั   

003



“พนักงาน” หมายความวา่ พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ รวมถึงพนกังานทดลองงาน พนกังานตามสญัญาจา้งและ
พนกังานตามสญัญาจา้งโครงการ 
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความวา่ พนกังานท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผูจ้ดัการแผนกข้ึนไป หรือต าแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่าข้ึน

ไป ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการสัง่การ มอบหมายงาน ก ากบัควบคุมการท างานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ 

“ปตท.” หมายความวา่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

“เร่ืองร้องเรียน” หมายความวา่ เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการประพฤติผิดตามท่ีก าหนดไวต้ามนโยบายน้ี 

“การประพฤติผิด” หมายความว่า การกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง 
ประกาศ ของบริษทัฯ บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม ซ่ึงรวมถึงการทุจริตเพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

“การทุจริต” หมายความวา่ การกระท าใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ส าหรับตนเอง
หรือผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถึงการกระท า ดงัน้ี   
1) การยกัยอกทรัพย์ หมายความวา่ การครอบครองทรัพยซ่ึ์งเป็นของผูอ่ื้น หรือซ่ึงผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย  

เบียดบงัเอาทรัพยน์ั้นเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสาม  
2) การคอร์รัปชัน หมายความวา่ การติดสินบนไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ซ่ึงหมายรวมถึงการเรียก รับ หรือ ยอม

จะรับ ให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดกับเจา้หน้าท่ีของรัฐ เจา้หน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ 
หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพ่ือใหบุ้คคลหรือหน่วยงานเหล่านั้น
ใชอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู่ กระท าการ ไม่กระท าการ เร่งรัด หรือประวิงการกระท าใดอนัมิชอบดว้ยอ านาจหน้าท่ี
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง บริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีกฎหมาย จารีต และ
ขนบธรรมเนียมก าหนดใหก้ระท าได ้

3) การฉ้อโกง หรือ การตกแต่งเอกสารทางการเงิน หมายความวา่ การหลอกหลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดงขอ้ความเท็จ 
หรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกหลวงดังว่านั้น ได้ไปซ่ึงทรัพย์จาก ผูถู้ก
หลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือท าใหผู้ถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิใด ๆ  

1.2  ขอบเขตในการพจิารณาเร่ืองร้องเรียนและบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 
 1.2.1 ช่องทางการร้องเรียน  

• จดหมาย : ระบุหนา้ซองถึงผูรั้บเร่ืองร้องเรียนในขอ้ 1.2.3 
ท่ีอยู ่: บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)  
555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร  
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  

• จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ (E-mail Address) whistleblowing_complaint@gpscgroup.com  



• เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ : http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing 
• แจง้ดว้ยตนเองท่ี : ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนในขอ้ 1.2.3 
• โทรศพัท ์: 02-140-4600 แจง้เร่ืองท่ี ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนในขอ้ 1.2.3 

1.2.2 ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน ได้แก่ 

• บุคคลใดท่ีพบเห็น หรือสงสัยโดยสุจริต ว่ามีการกระท าท่ีทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัขอ้ก าหนด ค าสั่ง ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่ว่า
ตนเองจะไดรั้บความเสียหายหรือไม่ก็ตาม 

• พนกังานท่ีถูกกลัน่แกลง้ ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยัโดยไม่เป็นธรรม หรือโดยปราศจากเหตุผลอนั
สมควร เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพกังาน ใหอ้อกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบติั ดว้ยวิธีการอนัไม่
ชอบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพการจา้งงาน อนัเน่ืองมาจากการท่ีตนไดร้้องเรียน ใหข้อ้มูล หรือ จะให้
ขอ้มูลช่วยเหลือในขั้นตอนการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน หรือรวบรวมขอ้เท็จจริงใหแ้ก่ผูรั้บเร่ือง
ร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องด าเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถอ้ยค า หรือการให้ความ
ร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานรัฐ 

ในกรณีท่ีผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนมีความประสงคท่ี์จะไม่เปิดเผยช่ือของตนเอง ใหเ้ป็นดุลพินิจของผูรั้บเร่ือง
ร้องเรียนท่ีจะรับเร่ืองดงักล่าวไวพิ้จารณาหรือไม่ก็ได ้หากเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้นมีรายละเอียดขอ้เท็จจริง
ของบุคคลและหลกัฐานท่ีชดัเจน หรือมีมูลท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีการกระท าท่ีเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัขอ้ก าหนด ค าสัง่ ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ เกิดข้ึน 

1.2.3 ผู้รับเร่ืองร้องเรียน มีหนา้ท่ีแจง้ต่อผูป้ระสานงานตามความประสงคแ์ละรายละเอียดท่ีผูแ้จง้เร่ือง
ร้องเรียนระบุไว ้โดยผูรั้บเร่ืองร้องเรียน ไดแ้ก่  
• ประธานกรรมการ  
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
• ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
• เลขานุการบริษทั  
• ผูบ้งัคบับญัชา  
• ส่วนก ากบักฎหมายและกฎระเบียบองคก์ร 

1.2.4  ผู้ ถูกร้องเรียน ไดแ้ก่   พนักงาน รวมถึง พนักงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม ในระดบัรองจาก
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ของบริษทัฯ ส าหรับการร้องเรียน ประธาน
เ จ้ า ห น้ า ท่ี บ ริ ห า ร แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่  ร ว ม ทั้ ง ก ร ร ม ก า ร ค น ใ ด  
ใหป้ฏิบติัตามบทเฉพาะกาล 

http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing


1.2.5 ผู้ประสานงาน ไดแ้ก่ ส่วนก ากบักฎหมายและกฎระเบียบองคก์ร มีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี  
1) พิจารณาการรับลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน  
2) ประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายฉบบัน้ี  
3) สามารถเขา้ถึงข้อมูลหรือเอกสาร รวมถึงเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับเร่ือง

ร้องเรียน ทั้งน้ี ให้ผูป้ระสานงานก าหนดสิทธิหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ถึงขอ้มูล เพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

4) จดัเก็บขอ้มูล บนัทึกความคืบหน้าและผลสรุป ปรับเปล่ียนสถานะของเร่ืองร้องเรียน รวมถึง
ติดตาม และก ากบัดูแลให้การด าเนินการเร่ืองร้องเรียนแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามนโยบายฉบบัน้ี 

5) มีหนา้ท่ีในฐานะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน อีกต าแหน่งหน่ึง 
1.2.6 คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ไดแ้ก่  

• ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลและส านกังาน (HOM) 
• ส่วนก ากบักฎหมายและกฎระเบียบองคก์ร (CGM)  
ทั้งน้ี คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนอาจใหส่้วนงานใดสังกดัฝ่ายส านกักฎหมาย (LGV) และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนเขา้ร่วมการสืบสวนสอบสวนดว้ยก็ได ้โดยคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
มีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี  
1) รวบรวมหลกัฐานเพ่ือพิจารณาและสืบสวนขอ้เท็จจริง โดยสามารถเชิญใหพ้นกังานคนใดมาให้

ขอ้มูล สอบสวน หรือขอให้จดัส่งเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน เพ่ือตรวจสอบหา
ขอ้เทจ็จริงเพ่ิมเติมจนเกิดความชดัเจนและมีพยานหลกัฐานเพียงพอต่อการตดัสิน 

2) สรุปขอ้เท็จจริงพร้อมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนให้กบัคณะกรรมการตดัสินเพ่ือ
ด าเนินการพิจารณาตดัสินต่อไป 

3) มีหนา้ท่ีในฐานะเป็นเลขานุการคณะกรรมการตดัสิน อีกต าแหน่งหน่ึง โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
• จดัท ารายงานการตดัสินและประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการลงโทษ 
• รายงานผลการตดัสินต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ  
• รายงานสรุปเร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและคณะกรรมการตรวจสอบ

ผา่นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทราบอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 
1.2.7 คณะกรรมการตดัสิน ไดแ้ก่ คณะกรรมการจดัการตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้โดยกรรมการ 

ตดัสินตอ้งไม่เป็นผูถู้กร้องเรียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน โดยคณะกรรมการ 
ตดัสินมีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี  
1) พิจารณาผลสรุปขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน จากรายงานคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน 



2) พิจารณาตดัสินลงโทษ โดยพิจารณาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของ บริษทัฯ ตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตดัสิน  

องค์ประชุมคณะกรรมการตดัสิน  
1) การประชุมคณะกรรมการตดัสิน ให้จดัท าเป็นวาระลบั เสนอต่อการประชุมคณะกรรมการ

จดัการ  
2) ตอ้งมีจ านวนคณะกรรมการตดัสินเกินก่ึงหน่ึง ของจ านวนคณะกรรมการท่ีก าหนด จึงจะครบ

องค์ประชุม โดยให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ เป็นประธาน
คณะกรรมการตดัสิน (ประธานฯ) 

3) กรรมการตดัสิน 1 คน มีคะแนนเสียง 1 เสียง โดยการวินิจฉัยช้ีขาด ให้ถือเสียงขา้งมาก หาก
กรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ เป็นผูวิ้นิจฉยัช้ีขาด  

4) กรรมการตดัสิน จะตอ้งไม่เป็นผูถู้กร้องเรียนหรือท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัเร่ือง
ร้องเรียน  

5) กรรมการตดัสิน ตอ้งใหค้วามส าคญัในการจดัสรรเวลาในการพิจารณาตดัสินลงโทษ เพ่ือให้
เกิดความยุติธรรมต่อผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน และด าเนินตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในนโยบายฉบบัน้ี 

ส่วนที่ 2 กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน 

2.1 การรับเร่ืองร้องเรียน 

• เม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียน ใหผู้รั้บเร่ืองร้องเรียน ส่งเร่ืองใหผู้ป้ระสานงานในวนัท าการถดัไป และ/หรือ ใน
โอกาสแรก 

2.2 การพจิารณาเพ่ือรับลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน  

• ใหผู้ป้ระสานงานพิจารณาเร่ืองร้องเรียนในเบ้ืองตน้ก่อนวา่มีเบาะแสหรือประเดน็ท่ีน่าสงสัยวา่จะมีการประพฤติผิด
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือไม่อยา่งไร โดยปฏิบติัดงัน้ี  
2.2.1 กรณีรับเร่ืองร้องเรียน  เร่ืองร้องเรียนจะตอ้งมีพยานหลกัฐานเพียงพอและมีความชดัเจน หรือมีมูลท่ี

อาจจะสืบสวนต่อไปได ้
➢ ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนและส่งเร่ืองร้องเรียนพร้อมหลกัฐานใหก้บัคณะกรรมการสืบสวน

สอบสวน (ภายใน 5 วนัท าการ)  
➢ บนัทึกเลขท่ีเร่ืองร้องเรียนลงใน Whistleblowing Log 
➢ รายงานความคืบหน้าให้กบัผูรั้บเร่ืองร้องเรียนและผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนทราบในช่องทางใด

ช่องทางหน่ึง เช่น ทางโทรศพัท ์จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หนงัสือ เป็นตน้ (ภายใน 5 วนัท าการ) 
 



2.2.2 กรณีไม่รับเร่ืองร้องเรียน หากเร่ืองร้องเรียนเขา้เง่ือนไขดงัน้ี  
➢ เร่ืองท่ีไม่ระบุพยาน หลกัฐาน ขอ้มูลรายละเอียด หรือพฤติการณ์การกระท าการทุจริต หรือ 

ประพฤติผิดท่ีชดัเจน หรือไม่มีมูลเพียงพอท่ีจะด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนขอ้เทจ็จริงได ้ 
➢ เร่ืองท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศกัยภาพองคก์ร ตามระเบียบปฏิบติัวา่ดว้ยการบริหารทรัพยากร

บุคคล เร่ืองวินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของบริษทัฯ ท่ีมีอ  านาจ ไดรั้บไวพิ้จารณาด าเนินการแลว้ หรือไดวิ้นิจฉัย
เสร็จเดด็ขาดอยา่งเป็นธรรมแลว้และไม่มีพยานหลกัฐานใหม่ซ่ึงเป็นสาระส าคญัเพ่ิมเติม 
2.2.2.1 ไม่ตอ้งลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน  
2.2.2.2 แจง้ใหผู้รั้บเร่ืองร้องเรียนและผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนใหท้ราบพร้อมเหตุผล  
2.2.2.3 บนัทึกเร่ืองท่ีไม่ไดรั้บเป็นเร่ืองร้องเรียนลงใน Whistleblowing Log พร้อมเหตุผล 

ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนท่ีจะเสนอเร่ืองร้องเรียนอีกคร้ังหน่ึง หากมีพยานหลกัฐานเพ่ิมเติม 
2.3 การสืบสวนสอบสวน 

• เม่ือคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ได้รับเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับการลงทะเบียนตามข้อ 2.2.1 แล้วให้
ด าเนินการสืบสวนสอบสวน เพ่ือรวบรวมพยานหลกัฐาน และสรุปขอ้เท็จจริง โดยจดัท ารายงานการสืบสวน
สอบสวน เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตดัสิน ภายใน 30 วนัท าการ  
ทั้งน้ี หากพบว่าผูถู้กร้องเรียนไม่ไดมี้พฤติกรรมตามท่ีถูกร้องเรียน ใหค้ณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจดัท า
รายงานการสืบสวนสอบสวน และแจ้งผูแ้จ้งเร่ืองร้องเรียนและผูรั้บเร่ืองร้องเรียนทราบผลการสืบสวน
สอบสวน 

2.4  การตดัสิน  
2.4.1      เม่ือคณะกรรมการตดัสินไดรั้บรายงานการสืบสวนสอบสวนตามขอ้ 2.3 และไดพิ้จารณาตรวจสอบ 

โดยรอบคอบและเป็นธรรมแลว้ เห็นวา่ผูถู้กร้องเรียน : 
➢ ไม่มีความผิด ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตดัสินจดัท ารายงานการตดัสินใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 15 วนั

ท าการ นบัถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตดัสินมีมติ 
➢ มีความผิด ให้เลขานุการคณะกรรมการตัดสินจัดท ารายงานการตัดสินพร้อมระบุบทลงโทษ ท่ี

คณะกรรมการตดัสินมีมติ ภายใน 15 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตดัสินมีมติ  
2.4.2 หากคณะกรรมการตดัสิน พิจารณาเห็นว่าขอ้มูลยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ และตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม   ให้

คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนด าเนินการหาขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติม โดยให้ถือว่าเร่ิมนับระยะเวลาการ
สืบสวนสอบสวนใหม่ ตามขอ้ 2.3 

2.4.3 หากด าเนินการไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากการค าใหก้าร และ/หรือ ขอ้เทจ็จริง   และ/
หรือ พยานหลกัฐานยงัไม่มีน ้ าหนักมากพอท่ีจะตดัสินลงโทษหรือไม่ลงโทษ รวมถึงกรณีไม่สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีระบุในขอ้ 2.3 ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตดัสินแจ้งขอขยายระยะเวลา



ต่อคณะกรรมการตัดสิน พร้อมระบุเหตุผลและความจ าเป็น โดยบันทึกไวใ้นรายงานการประชุม
คณะกรรมการตดัสิน การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะขยายออกไปไดอี้กไม่เกิน 30 วนัท าการ ทั้งน้ี ตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการตดัสิน  

ทั้งน้ี การจะขยายเวลาการสืบสวนสอบสวนออกไปอีก เกินกรอบเวลาตามขอ้ 2.4.3 จะกระท าไดก้็ต่อเม่ือมีเหตุผล 
และความจ าเป็นเพ่ือใหเ้กิดความยติุธรรมและไดรั้บความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2.5  ขั้นตอนการด าเนินการภายหลงัการตดัสิน 
• เม่ือคณะกรรมการตดัสินพิจารณาเร่ืองร้องเรียนแลว้เสร็จ ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตดัสินด าเนินการ  

ดงัน้ี 
2.5.1   กรณีไม่มคีวามผดิ  ใหผู้ป้ระสานงานแจง้ผลการด าเนินการต่อผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนและผูรั้บเร่ือง 

 ร้องเรียน 
2.5.2   กรณีมคีวามผดิ  เม่ือคณะกรรมการตดัสินพิจารณาเร่ืองร้องเรียนแลว้เสร็จ ใหเ้ลขานุการ 

 คณะกรรมการตดัสินด าเนินการรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 เพ่ือพิจารณาสัง่การ โดยแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
➢  บนัทึกถอ้ยค าผูถู้กร้องเรียน และ/หรือผูใ้หข้อ้มูล และ/หรือพยาน แลว้แต่กรณี 
➢  รายงานการประชุมคณะกรรมการสืบสวน / สอบสวน 
➢  รายงานการประชุมคณะกรรมการตดัสิน  
2.5.2.1 ติดตามขอ้สั่งการ ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่เพ่ือประสานงานกบัหน่วยงานท่ีตอ้งด าเนินการตามกระบวนการลงโทษหรือ
แกไ้ขตามเร่ืองร้องเรียนนั้นต่อไป และรายงานผลการตดัสินให้กบัผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนและ
ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนทราบ ใหส่้วนกฎหมายองคก์รและงานคดี ด าเนินการใหมี้การชดใชค้วาม
เสียหายหรือด าเนินคดี กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดทางอาญาหรือทางละเมิดท่ีก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อบริษทัฯ  

2.5.2.2 ใหส่้วนบริหารทรัพยากรบุคคลและส านกังาน ด าเนินการลงโทษทางวินยั กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคลากรของบริษทัฯ ท่ีกระท าความผิดและฝ่าฝืนระเบียบวินยัของบริษทัฯ 

2.5.2.3 เลขานุการคณะกรรมการตัดสินรายงานสรุปผลการด าเนินการการรับเร่ืองร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผ่านเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผา่นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง 

ส่วนที่ 3 การบังคับใช้ 
3.1 ใหน้โยบายฉบบัน้ีบงัคบัใช ้ดงัน้ี 

1)  ใชบ้งัคบักบับุคลากรของบริษทัฯ ทุกระดบั ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
2)  กรณีท่ีผูถู้กร้องเรียนเป็นพนกังานของบริษทัร่วม หรือ บริษทัยอ่ย หากบริษทันั้น ๆ มีนโยบายท่ีเก่ียวกบั 



กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน ใหด้ าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดไวข้องบริษทันั้น เวน้แต่กรณีหากไม่มี
นโยบายท่ีเก่ียวกบักระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนก าหนดไว ้ให้น านโยบายฯ น้ีของบริษทัฯ ไปปรับใช ้โดย
จะตอ้งด าเนินการใหค้รบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี ยกเวน้ส่วนใดในนโยบายฉบบัน้ีท่ีก าหนดไว้
ขดัหรือแยง้กบักฎหมายของประเทศท่ีบริษทัย่อย หรือ บริษทัร่วม ด าเนินการอยู ่ใหใ้ชข้อ้บงัคบัของบริษทัย่อย
หรือบริษทัร่วม หรือกฎหมายของประเทศนั้น ๆ แทน 

 

ส่วนที่ 4 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เกีย่วข้อง 
4.1   ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน จะไดรั้บความคุม้ครองท่ีเหมาะสมจากบริษทัฯ โดยจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป  เช่น ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงต าแหน่งงานลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน  เลิกจา้ง หรือท าการอ่ืน
ใด ท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอยา่งผิดปกติวิสยั หรือไม่เป็นธรรมต่อผูน้ั้น 

4.2   บุคคลใด ๆ ท่ีไดรั้บทราบเร่ืองร้องเรียน หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนตามนโยบายน้ี จะตอ้งปกปิดเร่ือง
ร้องเรียน และปกป้องขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองร้องเรียนให้เป็นความลบั โดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เพ่ือ
ค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

เว้นแต่    กรณีท่ีมีความจ าเป็นในขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบายน้ี หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หากม ี    การจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มูลออกไปเปิดเผย บริษทัฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินยั และ/ หรือ   

ด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท่ี้ฝ่าฝืน แลว้แต่กรณี 
4.3 กรณีท่ีผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน หรือ ผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เห็นว่าตนอาจไดรั้บความไม่

ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย บุคคลดงักล่าวสามารถร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
ก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้

4.4 ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม
และเป็นธรรม 

ส่วนที่ 5 บทลงโทษผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนที่ไม่สุจริต 
5.1 กรณีท่ีมีหลกัฐานปรากฏชดัแจง้เพียงพอว่าผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนมีพฤติการณ์กล่าวหาผูถู้กร้องเรียนโดยไม่สุจริต 

บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งด าเนินการเพ่ือปกป้องช่ือเสียงของผูถู้กร้องเรียน ดงัน้ี 
5.1.1 ในกรณีท่ีผูแ้จง้ร้องเรียนเป็นพนกังาน ให้ด าเนินการสอบสวน เพ่ือพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามระเบียบ

บริษทัฯ วา่ดว้ยการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.1.2 ในกรณีท่ีผูแ้จง้ร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ ผูถู้กร้องเรียนไดรั้บ

ความเสียหาย บริษทัฯ อาจจะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 
5.2 ผูใ้ดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี รวมทั้งมีพฤติกรรมท่ีกลัน่แกลง้ ข่มขู่ 

ลงโทษทางวินยั หรือ เลือกปฏิบติั ดว้ยวิธีการอนัไม่ชอบเน่ืองมาจากการร้องเรียนต่อผูแ้จง้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกับเร่ืองร้องเรียนกบันโยบายน้ี ถือว่าผูน้ั้นกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือ ฝ่าฝืนระเบียบวินัยและตอ้ง
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