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นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ด้านการแจ้งเบาะแส
เครือเจริญโภคภัณฑ์
1. ความสาคัญ
เครือเจริญโภคภัณฑ์เห็นความสาคัญของการจัดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
เพื่อรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ทัง้ จากบุคลากรและจากบุคคลภายนอกที่
ได้รบั ผลกระทบหรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ
จากการกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจรวมถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
ของบุคลากรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยงั เป็ นเครื่องมือในการเฝ้ าระวัง ติดตามการดาเนิน
ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป็ นแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการปรับปรุงการบริหารงานให้มคี วามรัดกุม
และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

2. ขอบเขตนโยบาย
นโยบายและแนวปฏิบตั ิน้ีใช้บงั คับกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และบริษทั ในเครือทุกบริษทั ซึง่ “บริษทั ” ทีจ่ ะกล่าวถึงในเอกสารฉบับ
นี้ให้หมายถึง บริษทั หนึ่ง ๆ ทีน่ าเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคับใช้ ทัง้ นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบับนี้อย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครัง้ หรือกรณีมเี หตุอนั สมควร

3. วัตถุประสงค์
เพื่อ ป้ อ งกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อ าจเกิดขึ้นกับผู้มีส่ว นได้เ สีย จากการกระท าที่ผ ิด
กฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่ของบุคลากรและบุคคลภายนอก
ตลอดจนเป็ นแนวทางในการปฏิบัติซ่ึ ง มีก ระบวนการที่ ช ัด เจน สุ จ ริต โปร่ ง ใส และเป็ นไปต าม
มาตรฐานสากล

4. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส
4.1 พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการกระทาใดๆ เพือ่ แสวงหาประโยชน์ทม่ี คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ซึง่ รวมถึงการทุจริต การยักยอกทรัพย์ การคอร์รปั ชัน และการติดสินบน
4.2 พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงินเป็ นการตัง้ ใจหลอกลวงผูอ้ ่นื ด้วย
การแสดงข้อความเท็จหรือปกปิ ดข้อความจริงซึง่ ควรบอก
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการแจ้งเบาะแส เครือเจริญโภคภัณฑ์
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4.3 พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินธุรกรรมทีฝ่ ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และ
จรรยาบรรณธุรกิจ
4.4 พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ หรือการล่วงละเมิด หรือผิดจริยธรรม

5. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริ ษทั
5.1.1 กาหนดให้มนี โยบายการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
5.1.2 ให้ความเห็นชอบและอนุมตั กิ ระบวนการดาเนินงานและช่องทางการรับแจ้งเบาะแส
และเรื่อ งร้อ งเรียน รวมทัง้ มาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้อ งเรียน และ
ผูร้ ายงานข้อมูล
5.2 ผู้บริ หาร
5.2.1 จัดให้มกี ระบวนการดาเนินงานและช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
รวมทัง้ มาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้รายงานข้อมูลอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ
5.2.2 จัด ให้ มีโ ครงสร้ า งผู้ ร ับ ผิด ชอบในการรับ และการสอบสวนเรื่อ งเบาะแสและ
เรื่องร้องเรียน
5.2.3 จัด ให้มีก ารสื่อ สารท าความเข้า ใจให้ บุ ค ลากรและบุ ค คลภายนอกรับทราบเรื่อ ง
นโยบายและแนวปฏิบัติ กระบวนการ ตลอดจนช่ อ งทางการแจ้ง เบาะแสและ
เรื่องร้องเรียน
5.2.4 จัดให้มีก ารเปิ ดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรีย น และการรายงาน
ความคืบหน้าและสรุปผลการพิจารณาเรื่องเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
5.3 ผู้แจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน
ได้แก่ บุคลากร บุคคลภายนอก คู่คา้ ธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ
5.3.1 เปิ ดเผยชื่อตนเองเมื่อแจ้งเบาะแส
5.3.2 แจ้งเบาะแสและ/หรือเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบในการรับเรื่องเบาะแส
รับทราบหากพบเห็นหรือมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาผิดที่ เข้าข่ายพฤติกรรม
ตาม “ข้อ 4 ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส”
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการแจ้งเบาะแส เครือเจริญโภคภัณฑ์
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5.3.3 ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
5.3.4 ทาความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบาย
5.4 ผู้รบั เรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียน
ได้แ ก่ ผู้บัง คับ บัญ ชา และ/หรือ หัว หน้ า หน่ ว ยงานทรัพ ยากรบุ ค คล และ/หรือ หัว หน้ า
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ หัวหน้าหน่ วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และ/หรือสานักกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
5.4.1 รวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล และหลักฐานเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียน
5.4.2 ส่งเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้สอบสวนเรื่องเบาะแส/เรื่อง
ร้องเรียน
5.4.3 จัดทารายงานสรุปผลการพิจารณาเรื่องเบาะแส เรื่องร้องเรียน การกระทาผิด และ
การทุจริตให้ผแู้ จ้งเบาะแส ผูถ้ ูกร้องเรียน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการสอบสวน
และ ผูบ้ ริหาร
5.4.4 บันทึกความคืบหน้าและจัดเก็บข้อมูล
5.5 ผู้สอบสวนเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียน
5.5.1 กรณีการแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมตามข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 ให้
ฝ่ ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบสวน
5.5.2 กรณีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมตามข้อ 4.3 หรือข้อ 4.4 ให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลเป็ นผูส้ อบสวน
5.5.3 กรณีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมตามข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 เป็ นเรื่องทีซ่ บั ซ้อน
และเกีย่ วพันกับหลายหน่วยงาน ให้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสอบสวน
5.5.4 กรณีท่หี วั หน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่ วยงานที่รบั เรื่องเบาะแสเป็ น
ผูถ้ ูกร้องเรียน ให้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสอบสวน

6. การแจ้งเบาะแส
6.1 ช่องทางการให้คาปรึกษา
ก่อนการแจ้งเบาะแส หากบุคลากรไม่แน่ใจว่าการกระทานัน้ ๆ เข้าข่ายพฤติกรรมตาม “ข้อ 4
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส” และต้อ งการข้อ มูล เกี่ยวกับนโยบายและขัน้ ตอนการแจ้ง
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการแจ้งเบาะแส เครือเจริญโภคภัณฑ์
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เบาะแส สามารถหาข้อมูลได้จากจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ ปรึกษาหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
เรื่องการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
6.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส
บุคลากร บุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
พฤติกรรมตาม “ข้อ 4 ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส” ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
6.2.1 หน่วยงานและช่องทางรับเรื่องเบาะแสทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เช่น สร้างบัญชีผใู้ ช้งานอีเมลเพือ่
รับเรื่องแจ้งเบาะแสเป็ นการเฉพาะ จดหมายปิ ดผนึก เป็ นต้น
6.2.2 เว็บไซต์เครือเจริญโภคภัณฑ์ www.cpgroupglobal.com/th/suspicious

7. กระบวนการดาเนิ นการ
7.1 รวบรวมข้อเท็จจริ ง
ผู้ร ับ เรื่อ งเบาะแส/เรื่อ งร้อ งเรีย นด าเนิ น การรวบรวมข้อ เท็จ จริง ตรวจสอบข้อ มูล และ
หลักฐาน รวมทัง้ ส่งเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียนทีผ่ ่านการพิจารณาให้ผสู้ อบสวนเรื่องเบาะแส
7.2 กระบวนการสอบสวน
ผูส้ อบสวนเรื่องเบาะแสตามข้อ 5.5 สอบสวนการกระทาผิด
7.3 รายงานผล
ผู้รบั เรื่องเบาะแสรายงานผลแก่ ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน คณะอนุ กรรมการสอบสวน
และ/หรือผูบ้ ริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั ทราบ
(ตัวอย่างกระบวนการดาเนินการตามภาคผนวก ก)

8. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้รายงานข้อมูล
8.1 ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูลเป็ นบุคลากรในเครือเจริ ญโภคภัณฑ์
8.1.1 เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์จะคุ้มครองปกป้ องผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงาน
ข้อมูลไม่ให้ถูกข่มขูค่ ุกคาม
8.1.2 เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์จะไม่เปิ ดเผยรายชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูร้ ายงาน
ข้อมูล และรายละเอียดของการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงทีเ่ กี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่
ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องทราบ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านัน้
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการแจ้งเบาะแส เครือเจริญโภคภัณฑ์
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8.1.3 เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์จะไม่เ ลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนต าแหน่ ง งาน ลักษณะงาน
ลงโทษทางวินัยต่อผูแ้ จ้ง ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูร้ ายงานข้อมูลทีม่ ไิ ด้มเี จตนาให้ขอ้ มูลอัน
เป็ นเท็จ
8.2 ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูล เป็ นบุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกิ จ หรือ
พันธมิ ตรทางธุรกิ จ
8.2.1 เครือเจริญโภคภัณฑ์จะคุ้มครองปกป้ องผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงาน
ข้อมูลไม่ให้ถูกข่มขูค่ ุกคาม
8.2.2 เครือเจริญโภคภัณฑ์จะไม่เปิ ดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงาน
ข้อมูล และรายละเอียดของการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงทีเ่ กี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่
ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องทราบ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านัน้

9. การฝึ กอบรม
จัดให้มกี ารสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการแจ้งเบาะแสผ่านการฝึ กอบรม
การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานและให้มกี ารประเมิน
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

10. การขอคาแนะนา
ในกรณีท่มี ขี ้อสงสัยว่าการกระทานัน้ อาจฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้าน
การแจ้งเบาะแสสามารถขอคาแนะนาจากผู้บงั คับบัญชา หน่ วยงานหรือ บุคคลผู้รบั ผิดชอบด้า นด้า น
การแจ้งเบาะแส ด้านกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์หรือด้านกฎหมายก่อนตัดสินใจหรือดาเนินการใด ๆ

11. บทลงโทษ
บุคลากรที่แจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต เครือ เจริญ โภคภัณฑ์จะไม่
ดาเนินการลงโทษใด ๆ ต่อบุคลากรทีแ่ จ้งเบาะแสดังกล่าว
กรณีทผ่ี ลการสอบสวนพบว่า ผูแ้ จ้งเบาะแสกระทาด้วยเจตนาให้รา้ ยหรือจงใจให้เกิดผลด้วยการให้
ข้อมูลเท็จ โดยผูแ้ จ้งเบาะแสเป็ นบุคลากร จะพิจารณาสอบสวนและดาเนินการตามข้อกาหนดว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล แต่หากเป็ นบุคคลภายนอก ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งทาให้เครือเจริญโภคภัณฑ์
ได้รบั ความเสียหาย เครือเจริญโภคภัณฑ์อาจพิจารณาดาเนินการตามกฎหมาย

นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการแจ้งเบาะแส เครือเจริญโภคภัณฑ์
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12. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
12.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน เครือเจริญโภคภัณฑ์
12.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการป้ องกันการฟอกเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์
12.3 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
12.4 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

13. ภาคผนวก
นโยบายและแนวปฏิบตั นิ ้ี ประกอบด้วยภาคผนวก ดังต่อไปนี้
13.1 ภาคผนวก ก ตัวอย่างกระบวนการดาเนินการ

นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการแจ้งเบาะแส เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างกระบวนการดาเนิ นการ
1. รวบรวมข้อเท็จจริ ง
1.1
1.2

ผู้รบั เรื่อ งเบาะแส/เรื่อ งร้อ งเรียนดาเนินการรวบรวมข้อ เท็จจริงและตรวจสอบข้อมูล เรื่อง
เบาะแส/เรื่องร้องเรียนเพือ่ ให้ได้หลักฐานทีใ่ ช้ยนื ยันกับข้อมูลทีไ่ ด้รบั
ผู้ร ับ เรื่อ งเบาะแส/เรื่อ งร้อ งเรีย นส่ ง เรื่อ งเบาะแส/เรื่อ งร้อ งเรีย นที่ผ่ า นการพิจ ารณาให้
ผูส้ อบสวนเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียน

2. กระบวนการสอบสวน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

กรณีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมตามข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบสวนเรื่องเบาะแส
กรณีการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับพฤติกรรมตามข้อ 4.3 หรือข้อ 4.4 ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็ น
ผูส้ อบสวนเรื่องเบาะแส
กรณีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมตามข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 เป็ นเรื่องทีซ่ บั ซ้อนเกี่ยวพัน
กับหลายหน่วยงาน ให้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสอบสวนเป็ นผูส้ อบสวนเรื่องเบาะแส
กรณี ท่ีห ัว หน้ า ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือ หัว หน้ า หน่ ว ยงานที่ร ับ เรื่อ งเบาะแสเป็ น ผู้ถู ก
ร้องเรียน ให้ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสอบสวนเป็ นผูส้ อบสวนเรื่องเบาะแส
การรายงานสรุปผลเรื่องเบาะแสรายไตรมาสจะต้องระบุถึงคาแนะนา เรื่องร้องเรียน เรื่อง
เบาะแส และข้อมูลที่ได้รบั ระหว่างไตรมาสนัน้ รวมทัง้ รายงานความคืบหน้าการดาเนินการ
ให้กบั ผูบ้ ริหารอย่างเป็ นความลับ

3. รายงานผล
3.1

ผู้รบั เรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียนแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้กบั ผู้แจ้งเบาะแส
ผูถ้ ูกร้องเรียน คณะอนุกรรมการสอบสวน และ/หรือผูบ้ ริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั
3.2 การเปิ ดเผยข้อมูลการแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียนต่อสาธารณะต้องรายงานดังต่อไปนี้
1) จานวนและเปอร์เ ซ็นต์ของแต่ล ะประเทศที่ เ ครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ป ระกอบธุ รกิจ ซึ่งมี
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและช่องทางการให้คาปรึกษา
2) จานวนการแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียนทีถ่ ูกสอบสวน ปิ ดคดี และทีม่ กี ารลงโทษ
3) ประเภทของพฤติกรรมทีถ่ ูกร้องเรียนหรือถูกสอบถามผ่านทางช่องทางการให้คาปรึกษา
4) มาตรการแก้ไขจากเรื่องแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน
ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียนต่อสาธารณะต้องได้รบั การอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั
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