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นโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)  
และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
___________________________________________________________ 

 
1. บทน า 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีควำมโปร่งใส ซื่อสตัย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบตัิตำมกฎหมำย และระเบียบที่เก่ียวข้อง
อย่ำงเคร่งครัด ดงันัน้ บริษัทฯจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนและจัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนและแจ้ง
เบำะแส รวมถึงมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียน ฉบบันีข้ึน้มำใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นช่องทำงให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
พนกังำน และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ และจำกบคุคลภำยนอกที่ได้รับผลกระทบหรือมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ
จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯสำมำรถร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสในกรณีที่เกิดกำรทุจริต ฉ้อโกงในสำระที่ส ำคญั 
และกระทบต่อควำมรู้สึก เช่น กำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย ผิดกฎข้อบงัคบั ผิดไปจำกนโยบำยของบริษัท และผิดต่อ
จริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือด ำเนินกำรให้เกิดควำมถูกต้อง เหมำะสม โปร่งใส และยุติธรรม
ตอ่ไป อีกทัง้เพื่อเป็นกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสดงักลำ่วอีกด้วย 

โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใส่ และให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย 
ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม รักษำควำมลบั และจะด ำเนินกำรอย่ำงระมดัระวงั ตลอดจนมีกำรให้ควำม
คุ้ มครองผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้องให้ได้รับควำมเป็นธรรม  หรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ 
ก ำหนดให้เลขำนกุำรบริษัท และส ำนกัตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่เป็นหนว่ยรับข้อร้องเรียน  

วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ทีพ่บเห็น สงสยั หรือได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ กำร

กระท ำที่สอ่ถึงกำรทจุริต หรือพฤติกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ บริษัทฯ “ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน” 
ได้มีช่องทำงในกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสมำยงั บริษัทฯ 

1.2 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ มีกระบวนกำร
ที่ชดัเจน เหมำะสม มีประสทิธิภำพ มีควำมยตุิธรรม สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

1.3 ก ำหนดช่องทำงที่ปลอดภยัและเป็นควำมลบัในกำรแจ้งข้อร้องเรียน เพื่อปกปอ้ง“ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน” ให้
สำมำรถให้ข้อมลูในเร่ืองที่ตนเป็นกงัวลได้อยำ่งมัน่ใจ 

1.4 เพื่อก ำหนดมำตรกำรในกำรเก็บรักษำควำมลบั ปกป้องและคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส และพยำนบคุคลที่
เก่ียวข้องกบักำรร้องเรียน ไมใ่ห้ถกูละเมิดสทิธิ 

1.5 เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้กับผู้มีส่วนได้เสียจำกกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย 
จรรยำบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ 
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2. ค านิยาม 

ข้อควำม หรือ ค ำใดๆ ที่ใช้ในนโยบำยฉบับนีใ้ห้มีควำมหมำยดังต่อไปนีเ้ว้นแต่ ข้อควำมดังกล่ำวจะแสดงหรือได้
อธิบำยไว้เป็นอยำ่งอื่น 

2.1 บริษัทฯ หมำยถึง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
2.2 “บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทจ ำกดัซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม เกินกวำ่ร้อยละ 50 หรือ

มีอ ำนำจควบคมุ 
2.3 “กรรมกำร” หมำยถึง กรรมกำรบริษัทฯ 
2.4 “พนกังำน” หมำยถึง ผู้บริหำร พนกังำน พนกังำนสญัญำจ้ำง ท่ีปรึกษำ ผู้ปฏิบตัิงำนสมทบ และลกูจ้ำง

ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย  
2.5 “ผู้บงัคบับญัชำ” หมำยถึง พนกังำนระดบับริหำร หรือพนกังำนระดบัผู้จดักำร ท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชำหรือ

หวัหน้ำงำนตำมระดบัชัน้ในสำยงำนท่ีพนกังำนสงักดั 
2.6 “ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน” หมำยถึง บคุคลที่พบเห็นพฤติกรรมและเปิดเผยข้อมูลของกำรกระท ำผิดหรือกำร

ทจุริตหรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี หรือ นโยบำยที่เก่ียวกบักำรก ำกบั
ดแูลกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบของบริษัทฯ และ/หรือของทำงกำร ทัง้
ที่ปรำกฎแล้วหรือสงสยัที่ไมเ่หมำะสม ขดัตอ่กฏหมำย 

2.7 “ผู้ถกูร้องเรียน” หมำยถึง บคุคลที่ถกูร้องเรียน หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ได้รับกำรร้องเรียน 

3. ขอบเขตของเร่ืองร้องเรียน  

บคุคลภำยนอกและผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตำ่งๆ สำมำรถสอบถำม แจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนผำ่นช่องทำงกำร 
ร้องเรียนตำมข้อ 4 ของนโยบำยฉบับนี ้ใ้นกรณีที่มีข้อสงสยัหรือพบเห็นกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของกลุ่ม
บริษัทฯ หรือ บคุคลใดๆ ที่กระท ำกำรแทนกลุม่บริษัทฯ มีกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยกรณีดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กำรประพฤติผิด หมำยถึง กำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  ข้อบังคบั ระเบียบ ของบริษัทฯและ/หรือ
กฎเกณฑ์ของทำงกำร 

3.2 กำรทจุริต หมำยถึง กำรกระท ำใดๆ เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยให้แก่ตนเอง
และ/หรือผู้อื่นซึง่หมำยรวมถึงกำรกระท ำดงันี ้

3.2.1 กำรยกัยอกทรัพย์ หมำยถึง กำรครอบครองทรัพย์ซึง่เป็นของผู้อื่นโดยเบียดบงัเอำทรัพย์นัน้มำเป็นของ
ตนหรือบคุคลที่สำม 

3.2.2 กำรคอร์รัปชัน่ หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำที่ในกำรแสวงหำผลประโยชน์สว่นตน หรือกำร
ทจุริตโดยใช้หรืออำศยัต ำแหน่งหน้ำที่ อ ำนำจและอิทธิพลที่ตนมีอยู ่เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือ
ผู้อื่น 
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3.2.3 กำรให้หรือรับสนิบน หมำยถึง กำรเสนอ (Offering) กำรให้ค ำมัน่สญัญำ (Promising) กำรให้ หรือกำร
รับ (Giving or Accepting) หรือกำรเรียกร้อง (Demanding) ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบั
เงิน หรือ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ผิดกฎหมำย ขดัต่อศีลธรรมอันดี หรือ
ท ำลำยควำมไว้วำงใจ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯไมส่ำมำรถรับเร่ืองร้องเรียนในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
1) เร่ืองที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีมติ 

เด็ดขำดแล้วตำมขอบเขตอ ำนำจของตน 
2) เร่ืองที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีมติเด็ดขำดแล้ว 
3) เร่ืองที่มีกำรฟอ้งร้องเป็นคดีอยูใ่นศำล หรือที่ศำลพิพำกษำ หรือมีค ำสัง่เด็ดขำดแล้ว 
4) กรณีบตัรสนเทห์่ หรือเร่ืองร้องเรียนข้อกลำ่วหำที่ไมร่ะบช่ืุอและที่อยูท่ี่แท้จริงของผู้ ร้องเรียน หรือผู้กลำ่วหำ 
5) เร่ืองร้องเรียนที่ไมร่ะบพุยำน หรือไม่มีเบำะแส หลกัฐำน หรือกำรกระท ำกำรทจุริตหรือประพฤติผิดที่ชดัเจน

เพียงพอท่ีจะน ำสบืข้อเท็จจริงตอ่ไปได้ 
 (6) เร่ืองที่ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือหนว่ยงำนอื่นที่มีอ ำนำจ ได้รับไว้พิจำรณำ หรือได้ 

วินิจฉยัเด็ดขำดอยำ่งเป็นธรรมแล้ว และไมม่ีพยำนหลกัฐำนใหมซ่ึง่เป็นสำระส ำคญัเพิ่มเติม 

4. บุคคลที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

บุคคลใดที่ทรำบเร่ืองร้องเรียนหรือสงสยัโดยสจุริต  ไม่ว่ำตนเองจะได้รับควำมเสียหำยหรือไม่ก็ตำม  ว่ำ
กรรมกำร พนักงำน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระท ำกำรแทนบริษัทฯ มีกำรประพฤติผิด ตำมข้อ 3.1 และ/หรือ ข้อ 3.2 
สำมำรถแจ้งเร่ืองร้องเรียน โดยบริษัทฯสง่เสริมให้ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนเปิดเผยตวัตน และ/หรือ ให้ข้อมูลหลกัฐำนที่
ชดัเจนมำกพอเก่ียวกบักำรประพฤติผิดของผู้ถกูร้องเรียน ตำมข้อ 3.1 และ/หรือ ข้อ 3.2 รวมถึงควรแจ้งข้อมลูในกำร
ติดตอ่เพื่อเป็นช่องทำงในกำรสือ่สำรกบับริษัทฯ ด้วย 

ทัง้นี ้กรณีที่มีหลกัฐำนปรำกฎชดัเจนเพียงพอวำ่ผู้แจ้งข้อร้องเรียนมีพฤติกำรณ์ชดัแจ้งวำ่ แจ้งหรือกลำ่วหำผู้
ถกูร้องเรียนโดยไมส่จุริต บริษัทฯ จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพื่อปกปอ้งช่ือเสยีงของผู้ถกูร้องเรียน ดงันี ้

1) ในกรณีที่ผู้ แจ้งข้อร้องเรียนเป็นพนักงำน ให้ด ำเนินกำรสอบสวน เพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบ
บริษัทวำ่ด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 

2) ในกรณีที่ผู้ แจ้งข้อร้องเรียนเป็นบุคคลภำยนอก และท ำให้บริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย บริษัทอำจ
พิจำรณำด ำเนินคดีกบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนด้วย 

5. บุคคลที่เก่ียวข้องและหน้าที่  

5.1 ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน (Whistle Blower) ได้แก่ ผู้ที่พบเห็น ทรำบ หรือสงสยัโดยสจุริตไม่ว่ำตนเองจะได้รับ
ควำมเสยีหำยหรือไม่ก็ตำมวำ่ กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนของบริษัทฯ หรือบคุคลใดๆ ที่กระท ำกำรแทน
บริษัทฯ มีกำรประพฤติผิดตำมข้อ 3.1 และ/หรือ ข้อ 3.2 
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5.2 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียน (Report Receiver) ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee หรือ AC) 
ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือเลขำนุกำรบริษัท โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องส่งเร่ือง
ร้องเรียนที่ได้รับให้ผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียนเพื่อด ำเนินกำรตอ่ไป 

5.3 ผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียน (Case Coordinator) ได้แก่ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ ผู้ที่ได้รับ
แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ให้มีหน้ำที่ รวบรวมพิจำรณำควำมชัดเจนเพียงพอของ
พยำนหลกัฐำนในเบือ้งต้นและสง่เร่ืองร้องเรียนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำให้ผู้ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ตำมข้อ 
5.6 รวมถึงจัดเก็บข้อมูลบันทึกควำมคืบหน้ำและผลสรุป ติดตำมและปรับเปลี่ยนสถำนะของเร่ือง
ร้องเรียน และก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน  และมีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้กำร
ด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมนโยบำยฉบบันี ้

5.4 ผู้ถกูร้องเรียน (Subject of a Report) ได้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ หรือบคุคลใดๆ
ที่กระท ำกำรแทนบริษัทฯ ที่ถกูร้องเรียน หรือกลำ่วหำโดยผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนวำ่มีกำรประพฤติผิดตำมข้อ 
3.1 และ/หรือ ข้อ 3.2 ในกรณีที่ผู้ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนพบว่ำมีบุคคลอื่นเป็นผู้ ร่วมกระท ำกำร 
สนบัสนนุกำรกระท ำ จ้ำงวำน หรือสัง่กำร เก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน ให้ถือว่ำบคุคลอื่นนัน้เป็นผู้ถกูร้องเรียน
ด้วย 

5.5 ผู้ ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน (Investigation Participant) ได้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร 
พนักงำน หรือบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรขอควำมร่วมมือจำกผู้ ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียน  หรือผู้
ตรวจสอบ 

5.6 ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 
(1) กรณีที่เป็นกำรร้องเรียนเก่ียวกบักำรประพฤติผิดในลกัษณะกำรฝ่ำฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำย 

หรือระเบียบต่ำงๆ ของบริษัทฯ ตำมข้อ 3.1 ให้ผู้บริหำรสงูสดุฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลของบริษัทเป็นผู้
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 

(2) กรณีที่เป็นกำรร้องเรียนเก่ียวกับกำรประพฤติผิดในลักษณะกำรทุจริต ตำมข้อ 3.2 ให้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในเป็นผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 

(3) กรณีที่เร่ืองร้องเรียน  ตำมข้อ 3.1 หรือ 3.2 เป็นเร่ืองซับซ้อนเก่ียวพันกับหลำยหน่วยงำน ให้
ประธำนกรรมกำรบริหำร แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) 
ขึน้เป็นกรณีเฉพำะเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนดังกลำ่วโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดงักลำ่วต้องผำ่นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (AC) 

(4) กรณีที่หวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผู้ ถูกร้องเรียนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ (AC) เป็นผู้
แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบ
ตำมควำมเหมำะสม 

(5) กรณีที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทฯ เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมกำรบริษัทฯ (Board of 
Directors หรือ  BOD) จะเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  (Investigation 
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Committee) เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสมทัง้นีผู้้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจะต้อง
ไมม่ีสว่นได้เสยีกบัเร่ืองร้องเรียน 

5.7 ผู้มีอ ำนำจตดัสินผลสรุปเร่ืองร้องเรียนและสัง่ลงโทษให้เป็นไปตำมระเบียบของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีดงั
ตอ่ไปนี ้ ้
(1) กรณีกำรตดัสนิผลสรุปเร่ืองร้องเรียนและสัง่ลงโทษหวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ เป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิ 
(2) กรณีกำรตัดสินผลสรุปเร่ืองร้องเรียนและสั่งลงโทษกรรมกำรหรือผู้ บริหำรของบริษัทฯ  ให้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ พิจำรณำอนมุตัิ 

6. ช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำน และบุคคลภำยนอก มีช่องทำงกำรร้องเรียนและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
เป็นอิสระ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับทรำบเร่ืองร้องเรียนกำรกระท ำผิดกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคบั และจรรยำบรรณกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรกระท ำทจุริต คอร์รัปชั่น อนัน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียในทรัพย์สินและช่ือเสียงของ
บริษัท และเพื่อเป็นแนวทำงสูก่ำรพฒันำและสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

a. เว็บไซต์บริษัทฯ : http://www.coilinter.com 
b. Email :  เลขำนกุำรบริษัท : secretary@coilinter.com 
      ส ำนกัตรวจสอบภำยใน : internalaudit@coilinter.com 

c. ทางไปรณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่ : 
      ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท 
      บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
      1/1 หมู ่7 ถ.บำงควูดั ต.บำงควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธำนี 12000 

ทัง้นี ้ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส สำมำรถแจ้งช่ือ ที่อยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ของผู้แจ้งข้อ
ร้องเรียนอย่ำงชัดเจน รวมถึงช่ือบุคคลผู้กระท ำผิดและเหตุกำรณ์กระท ำผิดที่เป็นข้อมูลเช่ือถือได้ มีพยำนหลกัฐำน 
(ถ้ำมี) เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำ ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทรำบ หรือบรรเทำควำมเสียหำยได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึน้ อย่ำงไรก็ตำมผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส สำมำรถเลอืกที่จะไมเ่ปิดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำ
กำรเปิดเผยนัน้จะท ำให้เกิดควำมไมป่ลอดภยัหรือเกิดควำมเสยีหำยใดๆ 

7. กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

7.1 บริษัทฯ มอบหมำยให้ส ำนักตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นที่เหมำะสมด ำเนินกำรรวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยระเบียบข้อบงัคบั จรรยำบรรณกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจำรณำควำมเพียงพอของพยำนหลกัฐำนในเบือ้งต้น เก็บรวบรวม
ข้อมูล บันทึกควำมคืบหน้ำ และผลสรุป ติดตำมสถำนะของเร่ืองร้องเรียน และก ำหนดสิทธิกำร

http://www.coilinter.com/
mailto:secretary@coilinter.com
mailto:internalaudit@coilinter.com
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เข้ำถึงข้อมูลที่เก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน และรำยงำนข้อเท็จจริงต่อกรรมกำรอิสระ ซึ่งจะปฏิบตัิหน้ำที่
สอบสวนข้อเท็จจริง และพิจำรณำข้อร้องเรียน ก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรเพื่อระงับกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย นอกจำกนีย้งัมีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียนแล้ว
เสร็จภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 

โดยผู้อำจถกูร้องเรียน ได้แก่ กรรมกำร พนกังำน หรือบคุคลใดที่กระท ำกำรแทนของบริษัทฯ 
ที่ถกูร้องเรียนหรือกลำ่วหำโดยผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนพบวำ่มีบคุคล
อื่นเป็นผู้ ร่วมกระท ำกำร สนบัสนนุกำรกระท ำ จ้ำงวำน หรือสัง่กำรเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนด้วย ให้ถือ
วำ่บคุคลอื่นนัน้เป็นผู้ถกูร้องเรียนด้วย 

7.2 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูลหรือหลกัฐำนที่มี มีเหตุผลอันควรเช่ือได้ว่ำผู้ ที่ถูก
กลำ่วหำได้กระท ำกำรทจุริต คอร์รัปชัน่จริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถกูกลำ่วหำได้รับทรำบข้อกลำ่วหำ 
และพิสจูน์ตนเองโดยกำรหำข้อมลูหรือหลกัฐำนเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มีสว่นเก่ียวข้อง
กบักำรกระท ำอนัทจุริตนัน้ตำมที่ถกูกลำ่วหำ 

7.3 หำกผู้ถกูกลำ่วหำ ได้กระท ำกำรทจุริตนัน้จริง ผู้กระท ำกำรทจุริตนัน้ ไมว่ำ่จะเป็น กรรมกำร ผู้บริหำร 
หรือพนักงำน ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต คอร์รัปชั่น จรรยำบรรณธุรกิจ 
จะต้องได้ รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัย ตำมระเบียบที่บริษัทก ำหนดไว้ โดยค ำตัดสินของ
คณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นอนัสิน้สดุ และหำกกำรกระท ำทจุริตนั ้น้เป็นกำรกระท ำที่ผิดตอ่กฎหมำย 
ผู้กระท ำผิดนั ้น้อำจจะต้องได้รับโทษทำงกฎหมำย  

7.4 กำรรำยงำนผล ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้ำที่แจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทรำบ หำกผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง  
ในกรณีที่เป็นเร่ืองส ำคัญให้รำยงำนต่อประธำนกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบ 

7.5 กำรแต่งตัง้ผู้ประสำนงำนข้อร้องเรียนและผู้ ตรวจสอบข้อร้องเรียนของบริษัทย่อย ให้กรรมกำร
ผู้จดักำรของบริษัทย่อย ท่ีเป็นผู้บริหำรสงูสดุในกำรควบคมุและดแูลกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อย 
รวมถึงผู้ ที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผู้ จัดกำร หรือผู้ รักษำกำรในต ำแหน่งดังกล่ำว  เป็นผู้
พิจำรณำแต่งตัง้ ทัง้นีผู้้ประสำนงำนข้อร้องเรียนและผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนจะต้องไม่มีสว่นได้เสีย
กบัข้อร้องเรียนนัน้  

8. มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บริษัทก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

8.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีอยู่ และข้อมลูอื่นใดที่สำมำรถระบตุวัตนของผู้แจ้งข้อร้องเรียน
หรือแจ้งเบำะแส รวมถึงผู้ให้ข้อมลู หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ทัง้นีผู้้แจ้งข้อ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส สำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนัน้จะไม่
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ปลอดภยั แต่หำกมีกำรเปิดเผยตนเองก็จะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำและชีแ้จง
ข้อเท็จจริงให้ทรำบ 

8.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องไว้เป็นควำมลบั โดยจ ำกัดเฉพำะผู้ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทำ่นัน้ท่ีจะเข้ำถึงข้อมลูดงักลำ่วได้ ทัง้นีผู้้ ได้รับข้อมลูจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ที่
เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บข้อมลู ข้อร้องเรียน และเอกสำรหลกัฐำนของผู้ ร้องเรียนและ
ผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลบั ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่จ ำเป็นต้องเปิดเผย
ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมเสียหำยของผู้แจ้งข้อร้องเรียน
หรือแจ้งเบำะแสเป็นส ำคญั  

8.3 บริษัทฯ จะให้ควำมคุ้มครองพนกังำนที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ควำมร่วมมือใน
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะได้รับควำมคุ้ มครองจำกกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น กำร
เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ำยต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนที่ท ำงำน สัง่พกังำน ข่มขู่ รบกวนกำร
ปฏิบตัิงำน เลกิจ้ำงอนัเนื่องมำจำกสำเหตแุหง่กำรแจ้งข้อร้องเรียน 

9. บทลงโทษ 

ผู้ ใดกระท ำกำรใดโดยจงใจหรือประมำทเลินเลอ่ ไม่ปฏิบตัิตำมระเบียบนีร้วมทัง้มีพฤติกรรมที่กลัน่แกล้ง
ข่มขู่ลงโทษทำงวินยั หรือเลือกปฏิบตัิ ด้วยวิธีกำรอนัไม่ชอบเนื่องมำจำกกำรร้องเรียน ต่อผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือ
บคุคลที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนกบัระเบียบนีถื้อว่ำผู้ นัน้กระท ำผิดวินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้ควำมเสียหำยแก่
บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำดงักลำ่ว ตลอดจนรับผิดในทำงแพง่และทำงอำญำหรือตำมกฎหมำย
ตอ่ไปด้วย 

10. การรักษาการตามระเบียบ 

 ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้ จัดกำรเป็นผู้ รักษำกำรตำมระเบียบนีแ้ละให้มีอ ำนำจออก
ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก ำหนด ประกำศ และค ำสัง่ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรมอบหมำยอ ำนำจตำมระเบียบนีไ้ด้ตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

นโยบำยกำรแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) และมำตรกำรคุ้ มครองผู้ แจ้งข้อร้องเรียนฉบับนี ้
พิจำรณำและอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 11 สิงหำคม 2560 และให้มีผลบงัคบัใช้ ตัง้แต่
วนัท่ี 11 สงิหำคม 2560 เป็นต้นไป 
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