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13. นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด  

    นโยบำยและหลกักำร   

 บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน )และบริษัทยอ่ย (“บริษัท” หรือ “TEH”) ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจ ด้วย
ควำมรับผิดชอบ ถกูต้อง โปร่งใส เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และนโยบำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของบริษัทที่ได้ก ำหนดไว้ บริษัทเช่ือว่ำพนกังำนจะต้องได้รับกำรปฏิบตัิอย่ำงยุติธรรม และคำดหวงัว่ำพนกังำนของ
บริษัทจะต้องประพฤติตนอย่ำงมืออำชีพ ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต และปฏิบตัิตำมนโยบำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของกลุม่บริษัทอย่ำงเคร่งครัด บริษัทมุ่งมัน่ที่จะปกป้อง พนกังำน กำรด ำเนินงำน และทรัพย์สินต่ำงๆ จำกควำมเสีย่งที่
เกิดจำกกำรประพฤติที่ขดัต่อนโยบำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจและกำรทจุริตต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ช่ือเสยีง หรือมลูคำ่ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ บริษัทไมย่ินยอมให้มีกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตเกิดขึน้ในบริษัท และ
จะพิจำรณำลงโทษทำงวินยักับผู้กระท ำผิดหรือกระท ำกำรทุจริต เพื่อให้บริษัทสำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยและ
หลกักำรดงักลำ่วได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ จึงได้จดัท ำนโยบำยฉบบันีข้ึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ส ำคญั ดงันี  ้ 

(1) เพื่อก ำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนบัสนนุให้พนกังำนทกุคนและบคุคลภำยนอก ให้ข้อมลู รำยงำนเบำะแสกำร
กระท ำผิดหรือกำรทจุริตใดๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัทได้อยำ่งมัน่ใจ 

(2) เพื่อให้กำรคุ้มครองพนกังำนท่ีได้ให้ข้อมลู ควำมร่วมมือหรือควำมช่วยเหลอืใดๆ แก่บริษัท อนัเก่ียวข้องกบักำรกระท ำ
ผิดและกำรทจุริต ไม่ให้ถกูคกุคำม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน หรือสถำนที่ท ำงำน พกังำน ไลอ่อก 
หรือกระท ำกำรอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นกำรปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ป็นธรรม  

(3)  เพื่อก ำหนดแนวปฏิบตัิที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมในกำรสอบสวนกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 
(4) เพื่อเป็นกำรปอ้งปรำมกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตที่อำจเกิดขึน้ในองค์กร และช่วยให้สำมำรถตรวจพบและลด ควำม

เสยีหำย จำกกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต 
(5) เพื่อเป็นกำรสง่เสริมภำพลกัษณ์และคณุคำ่จริยธรรมที่ดี ของบริษัทและพนกังำน 

ขอบเขตของนโยบำย 

(1) นโยบำยนีใ้ห้ใช้บงัคบักบัพนกังำนทกุคนของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
(2) นโยบำยนีค้รอบคลมุกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต (ทัง้ที่ปรำกฏแล้ว หรือ สงสยั) ซึ่งเก่ียวข้องกับพนกังำน ผู้ขำย

สินค้ำ/บริกำร เจ้ำหนี ้ลกูค้ำ คู่ค้ำ ผู้ ถือหุ้น กรรมกำรและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ซึง่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท  
และ/หรือบริษัทยอ่ย 

 ค ำนิยำม 

ข้อควำมหรือ ค ำใดๆ ที่ใช้ในนโยบำยนี ้ให้มีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้เว้นแต่ข้อควำมดงักลำ่วจะแสดงหรือได้อธิบำย
ไว้เป็นอยำ่งอื่น 

ก) “พนกังำน” หมำยถึง พนกังำนประจ ำ พนกังำนทดลองงำน และพนกังำนสญัญำจ้ำงพิเศษ ตำมระเบียบ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนและสภำพกำรจ้ำงของบริษัท 



คูม่ือก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและนโยบำยที่ส ำคญั (ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ 1/2561) 
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  

หน้ำ 77 จำก 100 
 

ข) “ผู้บริหำร” หมำยถึง ผู้จดักำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำร 4 รำยแรกต่อจำกผู้จดักำรลงมำและผู้มี
ต ำแหนง่เทียบเทำ่รำยที่ 4 ทกุรำยรวมถึงต ำแหนง่ในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้
ไปหรือเทียบเทำ่ 

ค) “ผู้แจ้งเบำะแส” หมำยถึง พนกังำน ผู้บริหำร ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ของบริษัท และ /หรือบริษัทย่อย 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ง) “ผู้ถกูกลำ่วหำ” หมำยถึง พนกังำน ผู้ขำยสินค้ำ/บริกำร เจ้ำหนี ้ลกูค้ำ คู่ค้ำ ผู้ ถือหุ้น กรรมกำรและผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุกลุม่ซึง่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย 

จ) “กำรกระท ำผิด” หมำยถึง กำรกระท ำใดๆ ของพนักงำนหรือผู้บริหำร ซึ่งเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยและ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท และตำมข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษัท ตวัอย่ำงรูปแบบกำรกระท ำผิด 
เช่น 

• เปิดเผยสำรสนเทศอนัเป็นควำมลบันอกเหนือไปจำกวตัถปุระสงค์ทำงธุรกิจ 

• มีผลประโยชน์ขัดกันอย่ำงร้ำยแรง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในฐำนะพนักงำนหรือผู้บริหำร
มำกกวำ่ประโยชน์ของบริษัท 

• ด ำเนินกำรอนัไมส่มควรเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น 

• เปิดเผยหรือใช้ข้อมลูควำมลบัทำงกำรค้ำหรือธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น 

• รับหรือแสวงหำสิ่งของอนัมีมลูค่ำจำกผู้ รับจ้ำง ผู้สง่สินค้ำหรือบคุคลผู้ ให้บริกำร หรือสง่สินค้ำต่ำงๆ 
ให้บริษัท รวมถึงกำรรับคำ่นำยหน้ำในทำงลบัหรือ “เงินจงูใจใต้โต๊ะ” 

• กำรบงัคบั คุกคำม กำรละเว้นกำรปฏิบตัิ หรือกำรเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อพนกังำน  ผู้ขำย
สนิค้ำ/บริกำร เจ้ำหนี ้ลกูค้ำ คูค้่ำ ผู้ ถือหุ้น กรรมกำรและผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ตลอดจนบคุคลภำยนอก 

ฉ) “กำรทจุริต” หมำยถึง กำรกระท ำหรือพฤติกรรมใดๆ ที่มีเจตนำทจุริตโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้มำซึง่ เงิน 
ผลประโยชน์ หรือกำรหลีกเลี่ยงภำระผูกพัน หรือกำรท ำผิดกฎหมำยและก่อควำมเสียหำยแก่บริษัท 
ตวัอยำ่งรูปแบบกำรกระท ำทจุริต เช่น 

• ปลอม หรือเปลีย่นแปลงแก้ไขโดยมิได้รับอนญุำตซึง่เอกสำร สญัญำ เช็ค ดรำฟท์ธนำคำร หรือบญัชี
ธนำคำร ซึง่อยูใ่นควำมครอบครองของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

• เข้ำท ำธุรกรรม หรือภำระผกูพนัทำงสญัญำในนำมของบริษัท โดยไม่มีอ ำนำจที่จะท ำเช่นนัน้ และมี
เจตนำท ำเพื่อประโยชน์สว่นตนหรือผู้อื่น 

• ยกัยอกเงิน ทรัพย์สิน หรือวสัดเุคร่ืองใช้ส ำนกังำน ตลอดจนท ำลำย เคลื่อนย้ำย เอกสำร ทรัพย์สิน 
หรือวสัดสุิง่ของตำ่งๆ รวมทัง้กำรน ำไปใช้อยำ่งไมเ่หมำะสม 

• จดักำรหรือรำยงำนเร่ืองเงิน หรือธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีไมเ่หมำะสม 

ช) “บริษัทยอ่ย” หมำยถึง บริษัทท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

1) บริษัทท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 
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2) บริษัทท่ีบริษัทตำม (ก) มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 
3) บริษัทที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจควบคุมกิจกำรของบริษัทตำม  (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจำกกำรอยู่

ภำยใต้อ ำนำจควบคมุกิจกำรของบริษัทตำม (ข) 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1) พนกังำน 
1.1) พนกังำนมีหน้ำที่ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำในสำยงำนทรำบและหรือตำมช่องทำงที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบบันีโ้ดย

ทนัที หำกพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเช่ือวำ่มีกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตเกิดขึน้เก่ียวข้องกบับริษัท กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนกังำน 

1.2) พนกังำนต้องให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือแก่ฝ่ำยบริหำรหรือฝ่ำยที่เก่ียวข้องของบริษัท ที่ท ำหน้ำที่สอบสวนกำร
กระท ำผิดหรือกำรทจุริต 

2) ผู้บริหำร 
2.1) เป็นแบบอยำ่งที่ดีในกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ รวมทัง้มีหน้ำที่สอดสอ่งดแูลและสง่เสริมผู้ใต้บงัคบับญัชำให้ปฏิบตัิ

ตำมนโยบำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
2.2) ผู้บริหำร มีหน้ำที่รับผิดชอบสง่เสริมและจดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลเพื่อปอ้งกนักำร

กระท ำผิด กำรทจุริต ในสว่นงำนท่ีตนเองรับผิดชอบอยู ่รวมถึง 

 ท ำควำมเข้ำใจลกัษณะของกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตใดๆ ที่อำจเกิดขึน้ภำยในฝ่ำยของตนเอง 

 ตระหนกัถึงควำมผิดปกติที่บง่ชีถ้ึงกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต 
2.3) ผู้บริหำรมีหน้ำที่ให้กำรสนบัสนนุและร่วมมือแก่ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรสอบสวน และฝ่ำยที่เก่ียวข้อง

ในกำรสอบสวนกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต 
3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีควำมรับผิดชอบเบือ้งต้น ในกำรสอบสวนกำรกระท ำผิดหรือกำรกระท ำทุจริต ตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบบันี ้

4) คณะกรรมกำรสอบสวน 
คณะกรรมกำรสอบสวน มีหน้ำที่รับผิดชอบสืบสวนสอบสวน รวมทัง้รวบรวมพยำนหลกัฐำนและด ำเนินกำรอื่นใด 

เพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริงหรือพิสจูน์ควำมจริงวำ่ ผู้บริหำร หรือพนกังำนได้กระท ำผิดหรือกำรทจุริตหรือไม ่
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กำรให้ข้อมลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 

 บริษัทถือว่ำ พนกังำนทกุคนมีหน้ำที่รับผิดชอบรำยงำนกำรพบเห็นกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต กำรรำยงำนหรือ
ให้ข้อมลูจะต้องท ำด้วยเจตนำสจุริต กำรจงใจให้ข้อมลูอนัเป็นเท็จหรือใสร้่ำยผู้อื่นท ำให้บคุคลอื่นและบริษัทเสียหำย จะถกู
บริษัทลงโทษทำงวินยัและด ำเนินคดีตำมกฎหมำย ในกำรให้ข้อมลู รำยงำนหรือแจ้งเบำะแส ให้พนกังำนปฏิบตัิตำมขัน้ตอน 
ดงันี ้ 

1) กรณีผู้แจ้งเบำะแสเป็นพนกังำน เมื่อพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเช่ือโดยสจุริตว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตเกิดขึน้
เก่ียวข้องกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ต้องแจ้งให้หนว่ยงำนรับเร่ืองร้องเรียนที่คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนด ทรำบโดยทนัที 
ไมว่ำ่ด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษร ตำมแบบกำรให้ข้อมลูพบเห็นกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต ทัง้นี ้พนกังำนไมค่วร
ที่จะด ำเนินกำรสอบสวน หรือซกัถำมใดๆ เก่ียวกบักำรกระท ำที่สงสยัด้วยตนเองกรณีผู้แจ้งเบำะแสมิใช่พนกังำน เมื่อ
พบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดยสจุริตว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตเกิดขึน้เก่ียวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
สำมำรถแจ้งผำ่นช่องทำงในข้อ 2) ในกำรแจ้งกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ผู้แจ้งเบำะแสจะต้องเปิดเผย ช่ือ ที่อยูแ่ละ
หมำยเลขโทรศพัท์ของตนเองไว้ อย่ำงไรก็ตำมผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยช่ือของตนเอง
กับกรรมกำรสอบสวนในชัน้สอบสวนได้ ยกเว้นกรณีบริษัทด ำเนินคดีทำงกฎหมำยต่อผู้ กระท ำผิด  ผู้ แจ้งเบำะแส
จะต้องเปิดเผยตวัตนเพื่อให้ข้อมูลและเป็นพยำนในชัน้ศำล ผู้แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตที่ไม่เปิดเผย
ตวัตนในขัน้กำรให้ข้อมลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตก่อนกำรสอบสวนกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต บริษัทจะไม่รับ
พิจำรณำและไมก่ระท ำกำรใดๆ กบัข้อมลู หรือเร่ืองที่แจ้งเบำะแสทัง้สิน้ 

2) หำกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อหน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียน ผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถ
เลอืกแจ้งผำ่นช่องทำง ดงันี ้
หนว่ยงำนรับเร่ืองร้องเรียน ตำมที่อยูด่งันี ้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกัด  (มหำชน) 
88 หมู่ที่ 4 ต.บำงสทีอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี ประเทศไทย    
หรือ E-mail: president@thaienger.com 

3) หน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียน มีหน้ำที่จดัท ำทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และต้องจดัท ำรำยงำนสรุปกำรรับเร่ืองกำรแจ้ง
ข้อมลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต ให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นประจ ำอยำ่งน้อยไตรมำสละครัง้ 

 

     

  



คูม่ือก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและนโยบำยที่ส ำคญั (ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ 1/2561) 
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  

หน้ำ 80 จำก 100 
 

 กำรสอบสวนกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 

 กำรสอบสวนกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมเที่ยงธรรมและปรำศจำกอคติใดๆ เพื่อให้ได้
ทรำบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์เร่ืองที่ร้องเรียนว่ำผู้ ที่ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดหรือกำรทุจริตหรือไม่ และต้องดูแลรักษำ
ผลประโยชน์และช่ือเสยีงของผู้ถกูกลำ่วหำ พนกังำนและบริษัท  
 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในเบือ้งต้นร่วมกับฝ่ำย
กฎหมำย หน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียนและฝ่ำยที่เก่ียวข้องของบริษัทหรือสำยธุรกิจ ในกำรตรวจสอบข้อมลูดงักลำ่ว ให้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในสำมำรถด ำเนินกำรสอบทำนเอกสำร ข้อมลู Email ตลอดจนข้อมลูอื่นใดของบริษัทหรือที่บริษัทมีควำม
เก่ียวข้อง และสอบถำมข้อมลูกบัผู้ให้ข้อมลูได้ 
 เมื่อตรวจสอบข้อมูลและพบว่ำข้อมูลที่ได้รับมีมูลข้อเท็จจริงว่ำอำจมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต ให้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในร่วมกับหน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียนและฝ่ำยกฎหมำย ด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรจัดกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน เว้นแต่กรณีเป็นลักษณะกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณให้รำยงำนคณะกรรมกำรจัดกำร เพื่อ
ด ำเนินกำรสอบสวนตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
 กรณีที่คำดว่ำจะมีมลูค่ำควำมเสียหำย เกินกว่ำ 1 ล้ำนบำท หรือเก่ียวข้องต่อช่ือเสียงของบริษัท ให้หัวหน้ำฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในรำยงำนให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร/ ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ทรำบโดยทนัที 
1) คณะกรรมกำรสอบสวน  

คณะกรรมกำรสอบสวนมีองค์ประกอบ คณุสมบตัิ และอ ำนำจหน้ำที่ ดงันี ้

1.1) องค์ประกอบและคณุสมบตัิ 
คณะกรรมกำรสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยมีประธำนคณะกรรมกำร
สอบสวนเป็นผู้บริหำรระดบัตัง้แต ่ผู้จดักำรฝ่ำย หรือเทียบเท่ำขึน้ไป และควรมีตวัแทนจำกฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน หน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียน และฝ่ำยกฎหมำย เข้ำร่วมเป็นกรรมกำร  กรรมกำรสอบสวนต้องมี
ควำมเป็นอิสระ มีควำมรู้และคณุสมบตัิที่เหมำะสมเก่ียวกบัเร่ืองกำรสอบสวนตำมนโยบำยนี ้และจะต้อง
ไมเ่ป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

ก) ผู้บงัคบับญัชำโดยตรงของผู้ ต้องสงสยั 
ข) มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือควำมสมัพนัธ์สว่นตวักบัผู้ต้องสงสยั นอกเหนือจำกกำรจ้ำงงำนกบั

บริษัท  
ค) มีสำเหตโุกรธเคืองผู้ถกูกลำ่วหำ  
ง) มีเหตอุื่น ซึง่อำจท ำให้กำรสอบสวนไมเ่ป็นธรรม 

 นอกจำกนี ้ผู้บริหำรระดบัผู้จดักำรฝ่ำย หรือเทียบเทำ่ขึน้ไป ในสำยงำนท่ีต้องสงสยักระท ำผิดหรือ
กำรทจุริตอำจสง่ตวัแทนจำกสำยงำนท่ีมคีวำมเป็นอิสระจำกผู้ต้องสงสยักระท ำผิดหรือกำรทจุริตเข้ำ
ร่วมเป็นผู้สนบัสนนุและให้ข้อมลู นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรสอบสวนอำจเชิญผู้ เช่ียวชำญตำ่งๆ เช่น 
ด้ำนควำมปลอดภยั ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนวิศวกรรมเข้ำร่วมเป็นผู้ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง ใน
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กรณีที่ผู้ ต้องสงสยักระท ำผิดหรือทจุริต เป็นผู้บริหำรระดบัสงู ประธำนคณะกรรมกำรสอบสวนต้องมี
ระดบัท่ีสงูกวำ่ผู้ที่ถกูสอบสวน และกรรมกำรจำกฝ่ำยต้องเป็นผู้บริหำรสงูสดุของฝ่ำยนัน้ๆ 

1.2) อ ำนำจในกำรสอบสวน 
เพื่อประโยชน์ในกำรสอบสวน ให้คณะกรรมกำรสอบสวนมีอ ำนำจหน้ำที่ ดงันี ้ 
ก)  สอบสวนค้นหำข้อเท็จจริง พยำนหลกัฐำน เพื่อให้กำรสอบสวนได้ควำมจริง ยตุิธรรม 
ข)  เข้ำถงึข้อมลูตำ่งๆ ของฝ่ำยทีเ่ก่ียวข้องของบริษัทได้อยำ่งอิสระและไมจ่ ำกดั 
ค)  มีอ ำนำจในกำรสอบถำม ส ำเนำ และ/หรือ เคลือ่นย้ำยไฟล์ ตู้  หรืออปุกรณ์เก็บเอกสำรตำ่งๆ ของ

บริษัทท่ีพนกังำน หรือฝ่ำยตำ่งๆ เก็บรักษำ โดยจะแจ้งหรือขอควำมยินยอมจำกผู้ รับผิดชอบเห็นชอบ
ก่อนหรือไมก็่ได้  

ง)  มีอ ำนำจในกำรวำ่จ้ำง (ตำมระเบียบของบริษัท) ขอควำมร่วมมือหรือช่วยเหลอื จำกบคุคลภำยนอก
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  

จ)  แตง่ตัง้หรือถอดถอนอนกุรรมกำร เพื่อด ำเนินกำรตำมทีก่ลำ่วข้ำงต้น แล้วรำยงำนตอ่คณะกรรมกำร
สอบสวน  
 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรสอบสวนไมม่ีอ ำนำจในกำรลงโทษ ไลอ่อก หรือเลกิจ้ำงผู้ใด อยำ่งไรก็ตำม 
อำจให้ค ำแนะน ำเพื่อด ำเนินกำรให้มีกำรลงโทษทำงวินยัในรำยงำนสอบสวนก็ได้  

2) กำรด ำเนินกำรสอบสวน 
ในกำรด ำเนินกำรสอบสวน คณะกรรมกำรสอบสวนต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรมไม่ค ำนึงถึงต ำแหน่ง 

ระยะเวลำกำรท ำงำน หรือควำมส ำคญัใดๆ ของผู้ ต้องสงสยักระท ำผิด หรือกำรทจุริต ที่มีตอ่บริษัท 

3) ก ำหนดระยะเวลำกำรสอบสวน 
คณะกรรมกำรสอบสวน ต้องด ำเนินกำรสอบสวนและจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภำยใน 45 วนั 

นับจำกวันที่ได้รับทรำบหนังสือแต่งตัง้ ถ้ำมีควำมจ ำเป็นซึ่งไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ
ดงักลำ่วได้ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนเหตุที่ท ำให้กำรสอบสวนลำ่ช้ำ เพื่อขอขยำยเวลำตอ่ผู้มีอ ำนำจ ครัง้ละ
ไมเ่กิน 30 วนั 

4) กำรรำยงำนผลกำรสอบสวน 
เมื่อด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนรำยงำนตอ่ผู้ที่ลงนำม

แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน รวมทัง้ประธำนคณะกรรมกำรจดักำร หวัหน้ำฝ่ำยกำรเงิน หวัหน้ำฝ่ำยบญัชี หวัหน้ำ
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หนว่ยงำนรับเร่ืองร้องเรียน หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำย และผู้ที่เก่ียวข้องแล้วแตล่ะกรณี ทัง้นี ้รำยงำน
ผลกำรสอบสวนควรประกอบด้วยรำยละเอียดตอ่ไปนี ้ 

ก)  วนั เวลำและสถำนท่ี ท่ีสงสยัวำ่มกีำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตเกิดขึน้ 
ข)  ลกัษณะหรือประเภทของกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต  
ค)  จ ำนวนและมลูคำ่เป็นตวัเงินของทรัพย์สนิ หรือรำยกำรอื่นใด ที่สงสยัวำ่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นทรัพย์สนิ

ที่สญูเสยี หรือเสยีหำยให้ประเมนิมลูคำ่ดัง้เดิม และมลูคำ่ปัจจบุนัด้วย)  
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ง)  ค ำแถลงวำ่มีกำรทจุริต หรือมคีวำมประมำทเลนิเลอ่ในสว่นของบคุคล ได้มีกำรรำยงำนให้บคุคลอืน่ท่ี
เก่ียวข้อง เช่น เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ หรือไม ่(ถ้ำมแีจ้งรำยละเอยีดบคุคล และสภำพของกำรกระท ำที่นำ่สงสยั 
กำรละเว้น หรือควำมประมำท)  

จ)  กำรสญูเสยี ควำมเสยีหำย หรือกำรยกัยอก มีประกนัภยัคุ้มครองหรือไม ่ 
ฉ)  จดุออ่นของกำรควบคมุภำยใน หรือเร่ืองกำรไมป่ฏิบตัิตำมกระบวนกำรท ำงำนท่ีได้ก ำหนดไว้ และ

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้  
ช)  สรุปผลของกำรสอบสวน  

นอกจำกนี ้ให้หวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรสอบสวนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรประชมุครัง้ถดัไป 

กำรลงโทษทำงวินยัและกำรด ำเนินคดีทำงกฎหมำย 

 บริษัทจะใช้รำยงำนผลกำรสอบสวนเพื่อพิจำรณำวำ่ บริษัทควรด ำเนินกำรอยำ่งไรตอ่ภำยหลงัเสร็จสิน้กำร
สอบสวน กำรพิจำรณำจะต้องอยูบ่นพืน้ฐำนของข้อเท็จจริงที่ได้มำในแตล่ะกรณี ควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้จริง หรือคำดวำ่จะ
เสยีหำยตอ่บริษัท และสิง่ที่ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กำรด ำเนนิกำรอยำ่งใดขึน้อยูก่บัลกัษณะควำมร้ำยแรงของข้อเท็จจริง
และเร่ือง โดยเป็นไปตำมระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนและสภำพกำรจ้ำงของบริษัท 

1) กำรลงโทษทำงวินยั 
1.1) บริษัทจะด ำเนินกำรลงโทษตำมระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนและสภำพกำรจ้ำงของบริษัท ซึ่ งมี

บทลงโทษตัง้แต ่ตกัเตือนด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษร พกังำน จนถึงให้ออกจำกงำน หำกปรำกฏวำ่พนกังำน
ได้กระท ำผิดจริงตำมที่ได้มีกำรสอบสวนแล้ว  

1.2) นอกจำกนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิยัตอ่หวัหน้ำงำน หรือพนกังำนคนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หำกพบวำ่ไมไ่ด้
ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตน ด้วยควำมระมดัระวงั รอบคอบอยำ่งเพียงพอกำรพิจำรณำด ำเนินกำร
ลงโทษทำงวินยักบัผู้กระท ำผิด ให้ผู้มีอ ำนำจอนมุตัิตำมอ ำนำจอนมุตัิของบริษัทเป็นผู้พิจำรณำตดัสนิลงโทษ ใน
กรณีที่ผู้กระท ำผิดเป็นผู้บริหำรระดบัสงูตัง้แต่ SVP (ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วม) หรือเทียบเทำ่ขึน้ไป ให้
คณะกรรมกำรจดักำรเป็นผู้พิจำรณำตดัสนิลงโทษ โดยต้องปรึกษำหำรือกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ก่อน 

1.3) กำรพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักบัผู้กระท ำผิด (ถ้ำมี) ควรด ำเนินกำรภำยใน 30 วนั เมื่อได้รับรำยงำน
ผลกำรสอบสวนแล้ว 

2) กำรด ำเนินคดีทำงแพง่และ/หรือคดีอำญำ 
กรณีกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่ ทรัพย์สนิ ช่ือเสยีง ภำพลกัษณ์ ของบริษัท หรือเป็น

กำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนกฎหมำย ให้ประธำนคณะกรรมกำรจดักำร เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำตดัสนิวำ่จะด ำเนินคดีทำง
แพง่และ/หรือคดีอำญำตอ่ผู้กระท ำผิด โดยร่วมพจิำรณำกบั หวัหน้ำฝ่ำยกำรเงิน หวัหน้ำฝ่ำยบญัชี หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำย 
และต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำนัน้ตอ่คณะกรรมกำรจดักำรทรำบ  
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ในกรณีที่ผู้กระท ำผิดเป็นผู้บริหำรระดบัสงูตัง้แต ่SVP (ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วม) หรือเทียบเท่ำ ขึน้ไป 
ให้คณะกรรมกำรจดักำรเป็นผู้ตดัสินวำ่จะด ำเนินคดีทำงแพ่งและ/หรือคดีอำญำต่อผู้กระท ำผิด โดยต้องปรึกษำหำรือกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทก่อน และต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำนัน้ตอ่คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

กำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู 

1) เพื่อคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้งเบำะแสและผู้ให้ข้อมลูที่กระท ำโดยเจตนำสจุริต บริษัทจะก ำหนดให้ข้อมลูของผู้แจ้งเบำะแส 
หรือพยำนบคุคลที่เก่ียวข้องได้รับกำรคุ้มครอง โดยปกปิดช่ือ หรือข้อมลูสว่นบคุคล ไว้ในชัน้ควำมลบั (Confidential) ตำม
ข้อก ำหนดของบริษัทวำ่ด้วยกำรก ำหนดชัน้ควำมลบั และกำรรักษำควำมปลอดภยัเก่ียวกบัเอกสำรโดยจ ำกดัเฉพำะ
ผู้ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทำ่นัน้ท่ีจะเข้ำถึงข้อมลูดงักลำ่วได้ และผู้ได้รับข้อมลูจำกกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมลู ข้อร้องเรียน และเอกสำรหลกัฐำนของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลู
ไว้เป็นควำมลบั ห้ำมเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื่นท่ีไมม่ีหน้ำทีเ่ก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2) บริษัทไมย่ินยอมให้มกีำรขม่ขู ่คกุคำม พนกังำนผู้ให้ข้อมลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต รวมถึงผู้ทีใ่ห้ควำมร่วมมือหรือ
ควำมชว่ยเหลอืในกำรสอบสวน ด้วยเจตนำสจุริต บริษัทจะให้ควำมคุ้มครองและห้ำมพนกังำนหรือผู้บริหำรของบริษัท เลกิ
จ้ำง พกังำน ลงโทษทำงวินยั หรือขูว่ำ่จะด ำเนินกำรตำ่งๆ จำกกำรท่ีพนกังำนให้ข้อมลูเร่ืองกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต 
รวมถงึกำรปฏิบตัติอ่บคุคลอื่นด้วยวิธีที่ไมเ่ป็นธรรม เลอืกปฏิบตัิด้วยวธีิกำรท่ีไมเ่หมำะสม หรือก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่
บคุคลอื่น รวมไปถึงกรณีบคุคลอืน่นัน้ฟอ้งร้องด ำเนินคดี เป็นพยำน ให้ถ้อยค ำ หรือให้ควำมร่วมมือใดๆ ตอ่ศำลหรือ
หนว่ยงำนของรัฐ หำกผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนดงักลำ่ว จะถกูลงโทษทำงวินยั และอำจได้รับโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนด หำก
กำรกระท ำนัน้ถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย 

3) บริษัทอำจให้ควำมคุ้มครองเพิม่เติมเป็นพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกระดบัควำมร้ำยแรงและ
ควำมส ำคญัของเร่ืองที่ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียนถกู ขม่ขู ่คกุคำม ให้รำยงำนตอ่หนว่ยงำนรับเร่ืองร้องเรียนโดยทนัที 
ซึง่หนว่ยงำนรับเร่ืองร้องเรียนจะท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้ให้ข้อมลู ตำมนโยบำยฉบบันี ้ 

4) กรณีพนกังำนให้ข้อมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ด้วยเจตนำสจุริต แม้วำ่ภำยหลงับริษัทได้ด ำเนินกำรสอบสวนแล้วและ
พบวำ่ไมม่กีำรกระท ำผิดตำมที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไมด่ ำเนินกำรลงโทษใด ๆ กบัพนกังำนท่ีให้ข้อมลู อย่ำงไรก็ตำม หำก
ผลกำรสอบสวนพบวำ่ไมม่ีมลูข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่ร้องเรียน และได้ท ำด้วยเหตเุจตนำให้ร้ำยหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็น
อนัตรำยหรือให้ข้อมลูเท็จ บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษพนกังำนท่ีให้ข้อมลู ตำมข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน ซึง่มี
บทลงโทษตัง้แต ่ตกัเตือนด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษร  พกังำน จนถึงให้ออกจำกงำน รวมทัง้พจิำรณำด ำเนินคดตีำม
กฎหมำย 
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แนวปฏิบตัิส ำหรับกำรสอบสวน 

 แนวปฏิบตัิตอ่ไปนีก้ ำหนดขึน้ เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรด ำเนินกำรสอบสวนเป็นไปอยำ่งโปร่งใสและเที่ยงธรรม 

1) กำรสัง่พกังำนระหวำ่งสอบสวน  

 ในระหว่ำงขัน้ตอนของกำรสอบสวนตำมนโยบำยนี ้คณะกรรมกำรสอบสวนอำจเสนอให้หัวหน้ำงำนระดบัตัง้แต่ 
ผู้จัดกำรฝ่ำย หรือเทียบเท่ำขึน้ไป โดยกำรปรึกษำร่วมกบัฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลของบริษัท มีค ำสัง่พกังำนพนกังำนที่ต้อง
สงสยัวำ่กระท ำผิดหรือกำรทจุริตได้ตำมข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษัท  

2) กำรตรวจสอบเอกสำรและกำรตรวจค้น  

 คณะกรรมกำรสอบสวน ควรเก็บรวบรวมพยำนหลกัฐำนและตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ เพื่อเข้ำใจข้อเท็จจริง เร่ืองรำว
ทัง้หมด รวมทัง้จดัเก็บเอกสำรไว้ในท่ีปลอดภยั ก่อนเร่ิมด ำเนินกำรสอบถ้อยค ำ 

 ในกรณีต้องมีกำรค้นตัวหรือค้นหำเอกสำรส่วนตัวของพนักงำน เช่น กระเป๋ำเงิน กระเป๋ำถือ เพื่อหำเอกสำรหรือ
หลกัฐำน จะต้องให้ผู้ถกูตรวจค้นลงนำมยินยอมในแบบหนงัสือยินยอมให้ตรวจค้น (เอกสำรแนบ 3) หำกพนกังำนปฏิเสธ
ไมล่งนำม ก็ให้บนัทกึเป็นหมำยเหตไุว้ด้วย  

3) กำรสอบถ้อยค ำ 

3.1) กำรสอบถ้อยค ำ เป็นกระบวนกำรให้ได้มำซึ่งสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องกำรจำกผู้ที่มีควำมรู้ที่เก่ียวข้อง 
กรรมกำรสอบสวน มีอ ำนำจเข้ำถึง ติดตอ่ สอบถำมพนกังำนและบคุคลอื่นๆ เพื่อให้ได้มำซึง่ข้อมลูตำ่งๆ ในระหวำ่ง
กำรค้นหำข้อเท็จจริง ทัง้นี ้ในกำรสอบสวนคณะกรรมกำรสอบสวน ไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งฝ่ำยจดักำร และผู้จดักำรอื่นๆ 
ถึงกำรติดตอ่พนกังำนในระหวำ่งกำรค้นหำข้อเท็จจริง  

3.2) กำรสอบถ้อยค ำ อำจขอให้ผู้ ต้องสงสยัหรือบคุคลอื่นใด ให้ถ้อยค ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือโดยกำรบนัทกึเทปก็ได้ 
กำรสอบถ้อยค ำทุกครัง้ควรมีตัวแทนของหน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียนเข้ำร่วมและควรมีประธำนคณะกรรมกำร
สอบสวนเข้ำร่วมด้วย 

3.3) ให้ผู้แทนหน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียน หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสอบสวน เป็นผู้ท ำบนัทึกกำรสอบถ้อยค ำไว้ 
อย่ำงรัดกุม และให้ประธำนคณะกรรมกำรสอบสวน และผู้ ให้ถ้อยค ำลงนำมในบนัทึกทุกครัง้ หำกผู้ ให้ถ้อยค ำ
ปฏิเสธไมล่งนำม ก็ให้บนัทกึเป็นหมำยเหตไุว้ด้วย ในกำรสอบสวนอำจใช้เทปบนัทกึกำรสอบถ้อยค ำก็ได้ 

3.4) กำรสอบถ้อยค ำใดๆ ควรด ำเนินกำรในห้องจดัไว้เป็นสดัสว่นเฉพำะ ไมม่ีกำรขม่ขู ่และจะต้องหลกีเลีย่งกำรกลำ่วหำ
ตำ่งๆ เมื่อเสร็จสิน้กำรสอบถ้อยค ำ ควรให้ผู้ถกูสอบถ้อยค ำลงนำมในเอกสำรวำ่ ตนเองรับทรำบวำ่จะต้องเก็บเร่ืองที่
ได้มีกำรซกัถำมตำ่งๆ นัน้ไว้เป็นควำมลบั 
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4) กำรสอบถ้อยค ำผู้ถกูกลำ่วหำ 

 คณะกรรมกำรสอบสวนควรสอบถ้อยค ำกบัผู้ ต้องสงสยัทกุคน ทัง้นี ้กำรสอบถ้อยค ำจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ต้อง
สงสยัได้ชีแ้จงข้อเท็จจริงและข้อกล่ำวหำในด้ำนของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนที่ส ำคญัของกระบวนกำรค้นหำข้อเท็จจริงตำม
หลกัของกระบวนกำรยตุิธรรม โดยไม่ต้องค ำนึงวำ่ผู้ ต้องสงสยัจะให้ควำมร่วมมือในกำรสอบสวนหรือไม่ก็ตำม สิ่งส ำคญั
คือกำรบนัทึกข้อมูลตำมที่ผู้ถกูกลำ่วหำได้ให้ไว้อย่ำงถกูต้อง บนัทึกถ้อยค ำนีอ้ำจถกูใช้ในกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั
หรือกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

5) กำรใช้อิทธิพลเหนือกำรสอบสวน 

 ทุกๆ คนที่เก่ียวข้องในกำรสอบสวน พึงตระหนกัว่ำ ตนเองมีหน้ำที่ คือกำรหำควำมจริงให้ปรำกฏ ดงันัน้ ต้องไม่ใช้
ต ำแหนง่หน้ำที่ไปมีอิทธิพลที่มีผลตอ่กำรสอบสวน 

กำรจดัเก็บรักษำข้อมลู และกำรเปิดเผย 

1) ในระหวำ่งกำรสอบสวนกำรทจุริต ให้ประธำนคณะกรรมกำรสอบสวนมีหน้ำทีใ่นกำรจดัเก็บเอกสำรหลกัฐำน และบนัทกึ
กำรให้ถ้อยค ำ ทัง้หมดที่ได้รับมำ เมื่อด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จสิน้แล้วให้น ำสง่ต้นฉบบัของบนัทกึกำรให้ถ้อยค ำและ
เอกสำรประกอบ รวมทัง้เทปบนัทกึกำรให้ถ้อยค ำแก่หนว่ยงำนรับเร่ืองร้องเรียนเป็นผู้จดัเก็บรักษำ 

2) ห้ำมจดัท ำส ำเนำรำยงำนผลกำรสอบสวน (ไมว่ำ่โดยกำรพิมพ์ หรือวิธีกำรอื่นใด) สง่ให้บคุคลอื่นใด เว้นแตเ่ป็นกำร
เปิดเผยแก่บคุคลตำมที่ระบไุว้ในหน้ำรำยงำนเทำ่นัน้ หำกผู้ใดต้องกำรขอรำยงำนผลกำรสอบสวนหรือท ำส ำเนำ ต้อง
จดัท ำเป็นค ำขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษรมำยงัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วมพร้อมเหตผุลตำมสมควร 

กำรรักษำควำมลบั 

1) ผู้ที่เก่ียวข้องในกำรรับข้อมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต และกำรสอบสวน ต้องเก็บรักษำข้อมลูที่ได้รับมำไว้เป็นควำมลบั 
ไมเ่ปิดเผยแก่บคุคลหนึง่บคุคลใด เว้นแตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำนเทำ่นัน้หรือเป็นกำรปฏิบตัิ
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

2) ห้ำมน ำรำยงำนผลกำรสอบสวนไปเปิดเผยแก่บคุคลใด ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรหลกีเลีย่งกำรสร้ำงควำมเสยีหำยตอ่ช่ือเสยีงของ
บคุคลผู้ ต้องสงสยั แตภ่ำยหลงัพบวำ่เป็นผู้บริสทุธ์ิ และเพ่ือปอ้งกนัควำมเสีย่งทำงกฎหมำยท่ีอำจเกิดขึน้กบับริษัท  

3) ในกรณีถกูสอบถำมจำกสือ่มวลชน นกัลงทนุและผู้ที่มีสว่นได้เสยี ให้แจ้งวำ่ “ตนเองไมอ่ยูใ่นสถำนะที่จะสำมำรถหำรือ
หรือเปิดเผยเร่ืองนีไ้ด้” และให้ผู้ทีส่อบถำมตดิตอ่ผำ่นช่องทำงที่บริษัทก ำหนดไว้ เช่น ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ หรือฝ่ำย
ประชำสมัพนัธ์ 
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นโยบำยที่เก่ียวข้อง 

กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้ควรศกึษำและปฏิบตัิควบคูก่บันโยบำยที่เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

ก) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
ข) ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนและสภำพกำรจ้ำงของบริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท

ยอ่ย 
ค) อ ำนำจอนมุตัิของบริษัท 

 
ค ำถำมเก่ียวกบันโยบำย 

หำกมีข้อสงสยัหรือค ำถำมใดๆ เก่ียวกับนโยบำยฉบับนี ้สำมำรถสอบถำมได้กับ หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือ
หนว่ยงำนรับเร่ืองร้องเรียนของบริษัทหรือสำยงำนท่ีตนเองสงักดั 

 กำรดแูลและทบทวนนโยบำย 

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรติดตำม ดูแลให้กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัตินี ้รวมทัง้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมำยที่เก่ียวข้องตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสมเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

  


