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1. ความส าคญั 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์เห็นความส าคญัของการจดัให้มชี่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 

เพื่อรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ร้องเรยีนต่างๆ ทัง้จากบุคลากรและจากบุคคลภายนอกที่
ไดร้บัผลกระทบหรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์หรอื
จากการกระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิรวมถงึพฤตกิรรมที่เขา้ข่ายการทุจรติ
ของบุคลากรของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ นอกจากนี้ยงัเป็นเครื่องมอืในการเฝ้าระวงั ตดิตามการด าเนิน
ธุรกจิของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และเป็นแหล่งขอ้มูลทีใ่ช้ในการปรบัปรุงการบรหิารงานให้มคีวามรดักุม
และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

  
2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบตัินี้ใช้บงัคบักบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ต่อไปนี้เรยีกว่า “เครอืฯ” หมายถึง 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึง่ “บรษิทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ใหห้มายถงึ บรษิทัหนึ่ง ๆ ทีน่ าเอาเอกสารฉบบันี้ไปบงัคบัใช ้ทัง้นี้จะมกีารทบทวนโยบายฉบบันี้อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 

 

3. วตัถปุระสงค ์
 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียจากการกระท าที่ผิด
กฎหมายหรอืจรรยาบรรณธุรกิจ หรอืพฤติกรรมในการปฏิบตัหิน้าที่ของบุคลากรและบุคคลภายนอก 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งมีกระบวนการที่ชัดเจน สุจริต โปร่งใส และเป็นไปต าม
มาตรฐานสากล 

 
4. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส 
 

4.1 พฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัการกระท าใดๆ เพือ่แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย
ซึง่รวมถงึการทุจรติ การยกัยอกทรพัย ์การคอรร์ปัชนั และการตดิสนิบน 
 

4.2 พฤตกิรรมทีเ่กี่ยวกบัการฉ้อโกงหรอืการตกแต่งงบการเงนิเป็นการตัง้ใจหลอกลวงผูอ้ื่นดว้ย
การแสดงขอ้ความเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึง่ควรบอก 
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4.3 พฤตกิรรมทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกรรมทีฝ่่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทัและ

จรรยาบรรณธุรกจิ 

4.4 พฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัการเลอืกปฏบิตั ิหรอืการล่วงละเมดิ หรอืผดิจรยิธรรม 
 

5. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

5.1 คณะกรรมการบริษทั 
 
 

5.1.1 ก าหนดใหม้นีโยบายการรบัแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรยีน  
5.1.2 ใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตักิระบวนการด าเนินงานและช่องทางการรบัแจง้เบาะแส

และเรื่องร้องเรียน รวมทัง้มาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และ
ผูร้ายงานขอ้มลู 

 

5.2 ผู้บริหาร 
 

5.2.1 จดัให้มกีระบวนการด าเนินงานและช่องทางการรบัแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรยีน 
รวมทัง้มาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรยีน และผู้รายงานขอ้มูลอย่าง
เหมาะสม ชดัเจน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนุมตั ิ

 

5.2.2 จัดให้มีโครงสร้างผู้ร ับผิดชอบในการรับและการสอบสวนเรื่องเบาะแสและ 
เรื่องรอ้งเรยีน 

  

5.2.3 จัดให้มีการสื่อสารท าความเข้าใจให้บุคลากรและบุคคลภายนอกรับทราบเรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติ กระบวนการ ตลอดจนช่องทางการแจ้งเบาะแสและ 
เรื่องรอ้งเรยีน 

 

5.2.4 จดัให้มีการเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และการรายงาน 
ความคบืหน้าและสรุปผลการพจิารณาเรื่องเบาะแสและเรื่องรอ้งเรยีน 

 

5.3 ผู้แจ้งเบาะแส เร่ืองร้องเรียน 
 

ไดแ้ก่ บุคลากร บุคคลภายนอก คู่คา้ธุรกจิ พนัธมติรทางธุรกจิ 
 

 

5.3.1 เปิดเผยชื่อตนเองเมื่อแจง้เบาะแส 
 

5.3.2 แจง้เบาะแสและ/หรอืเรื่องรอ้งเรยีนใหห้น่วยงานผู้รบัผดิชอบในการรบัเรื่องเบาะแส
รบัทราบหากพบเห็นหรอืมเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีารกระท าผดิที่ เข้าข่ายพฤติกรรม
ตาม “ขอ้ 4 ขอบเขตของการแจง้เบาะแส”  
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5.3.3 ใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มลู 

5.3.4 ท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบาย 
 

5.4 ผู้รบัเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียน 
  

 

ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา และ/หรือหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และ/หรือหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรอื หวัหน้าหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
และ/หรอืส านกัก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 

 

5.4.1 รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ตรวจสอบขอ้มลู และหลกัฐานเรื่องเบาะแส/เรื่องรอ้งเรยีน 

5.4.2 ส่งเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรยีนที่ผ่านการพจิารณาให้ผู้สอบสวนเรื่องเบาะแส/เรื่อง
รอ้งเรยีน 

5.4.3 จดัท ารายงานสรุปผลการพจิารณาเรื่องเบาะแส เรื่องรอ้งเรยีน การกระท าผดิ และ
การทุจรติใหผู้แ้จง้เบาะแส ผูถู้กรอ้งเรยีน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการสอบสวน 
และ ผูบ้รหิาร 

5.4.4 บนัทกึความคบืหน้าและจดัเกบ็ขอ้มลู 
 

5.5 ผู้สอบสวนเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียน 
 
 

5.5.1 กรณีการแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบัพฤตกิรรมตามขอ้ 4.1 หรอืขอ้ 4.2 ให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบสวน 

 

5.5.2 กรณีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัพฤตกิรรมตามขอ้ 4.3 หรอืขอ้ 4.4 ให้ฝ่ายทรพัยากร
บุคคลเป็นผูส้อบสวน  

 

5.5.3 กรณีการแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัพฤตกิรรมตามขอ้ 4.1 หรอืขอ้ 4.2 เป็นเรื่องทีซ่บัซ้อน
และเกีย่วพนักบัหลายหน่วยงาน ใหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการสอบสวน 

 

5.5.4 กรณีที่หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืหวัหน้าหน่วยงานที่รบัเรื่องเบาะแสเป็น 
ผูถู้กรอ้งเรยีน ใหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการสอบสวน 

 
6. การแจ้งเบาะแส 
 

6.1 ช่องทางการให้ค าปรึกษา  
 

ก่อนการแจง้เบาะแส หากบุคลากรไม่แน่ใจว่าการกระท านัน้ๆ เขา้ขา่ยพฤตกิรรมตาม “ขอ้ 4 
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส” และต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและขัน้ตอนการแจ้ง
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เบาะแส  สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากจรรยาบรรณธุรกจิ รวมทัง้ปรกึษาหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ
เรื่องการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน หรอืหน่วยงานก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ 

 

6.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
 

บุคลากร บุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกจิ และพนัธมติรทางธุรกิจสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบั
พฤตกิรรมตาม “ขอ้ 4 ขอบเขตของการแจง้เบาะแส” ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

6.2.1 หน่วยงานและช่องทางรบัเรื่องเบาะแสทีจ่ดัตัง้ขึน้ เช่น สรา้งบญัชผีูใ้ชง้านอเีมลเพือ่
รบัเรื่องแจง้เบาะแสเป็นการเฉพาะ จดหมายปิดผนึก เป็นตน้  

6.2.2 เวบ็ไซตเ์ครอืเจรญิโภคภณัฑ ์www.cpgroupglobal.com/th/suspicious  
 

7. กระบวนการด าเนินการ 
 

7.1 รวบรวมข้อเท็จจริง 
 

ผู้ร ับเรื่องเบาะแส /เรื่องร้องเรียนด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล  และ
หลกัฐาน รวมทัง้สง่เรื่องเบาะแส/เรื่องรอ้งเรยีนทีผ่่านการพจิารณาใหผู้ส้อบสวนเรื่องเบาะแส 
 

7.2 กระบวนการสอบสวน  
 

ผูส้อบสวนเรื่องเบาะแสตามขอ้ 5.5 สอบสวนการกระท าผดิ 
 

7.3 รายงานผล 
 

ผู้รบัเรื่องเบาะแสรายงานผลแก่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรยีน คณะอนุกรรมการสอบสวน 
และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 

        (ตวัอย่างกระบวนการด าเนินการตามภาคผนวก ก) 
 

8. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้รายงานขอ้มลู 
 

8.1 ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูลเป็นบุคลากรในเครือเจริญโภคภณัฑ์ 
 

 

8.1.1 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรยีน หรอืผู้รายงาน
ขอ้มลูไม่ใหถู้กขม่ขูคุ่กคาม  
  

8.1.2 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะไม่เปิดเผยรายชื่อผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูร้ายงาน
ขอ้มูล และรายละเอยีดของการแจง้เบาะแสหรอืขอ้เทจ็จรงิทีเ่กี่ยวขอ้งใหบุ้คคลอื่นที่
ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งทราบ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายเท่านัน้ 
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8.1.3 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะไม่เลิกจ้าง พกังาน เปลี่ยนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน 
ลงโทษทางวนิัยต่อผูแ้จง้ ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูร้ายงานขอ้มูลทีม่ไิดม้เีจตนาใหข้อ้มูลอนั
เป็นเทจ็ 

 

8.2 ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูลเป็นบุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกิจ หรือ
พนัธมิตรทางธรุกิจ 

 
 

8.2.1 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรยีน หรอืผู้รายงาน
ขอ้มลูไม่ใหถู้กขม่ขูคุ่กคาม 
   

8.2.2 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรยีน หรอืผู้รายงาน
ขอ้มูล และรายละเอยีดของการแจง้เบาะแสหรอืขอ้เทจ็จรงิทีเ่กี่ยวขอ้งใหบุ้คคลอื่นที่
ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งทราบ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายเท่านัน้ 

 
9. การฝึกอบรม 
 

 

จดัให้มกีารสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการแจ้งเบาะแสผ่านการฝึกอบรม  
การประชุม หรอืกจิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานและให้มกีารประเมนิ
ประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 

 
10. การขอค าแนะน า 

ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตัิด้าน 
การแจ้งเบาะแสสามารถขอค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชา หน่วยงานหรอืบุคคลผู้รบัผดิชอบด้านด้าน 
การแจง้เบาะแส ดา้นก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑห์รอืดา้นกฎหมายก่อนตดัสนิใจหรอืด าเนินการใด ๆ 

 
11. บทลงโทษ 
 

บุคลากรที่แจ้งเบาะแสการกระท าผดิหรอืการทุจรติด้วยเจตนาสุจรติ เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะไม่
ด าเนินการลงโทษใด ๆ ต่อบุคลากรทีแ่จง้เบาะแสดงักล่าว  

กรณีทีผ่ลการสอบสวนพบว่า ผูแ้จง้เบาะแสกระท าดว้ยเจตนาใหร้า้ยหรอืจงใจใหเ้กดิผลดว้ยการให้
ขอ้มลูเทจ็ โดยผูแ้จง้เบาะแสเป็นบุคลากร จะพจิารณาสอบสวนและด าเนินการตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยการ
บรหิารงานบุคคล แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ลูกคา้ พนัธมติรทางธุรกจิ ซึ่งท าใหเ้ครอืเจรญิโภคภณัฑ์
ไดร้บัความเสยีหาย เครอืเจรญิโภคภณัฑอ์าจพจิารณาด าเนินการตามกฎหมาย 
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12. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 

12.1 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

12.2 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการป้องกนัการฟอกเงนิ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

12.3 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

12.4 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

13. ภาคผนวก 
นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 
13.1 ภาคผนวก ก  ตวัอย่างกระบวนการด าเนินการ 
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ภาคผนวก ก 
ตวัอย่างกระบวนการด าเนินการ 

 

1. รวบรวมข้อเทจ็จริง 
 

1.1 ผู้รบัเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียนด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อมูลเรื่อง
เบาะแส/เรื่องรอ้งเรยีนเพือ่ใหไ้ดห้ลกัฐานทีใ่ชย้นืยนักบัขอ้มลูทีไ่ดร้บั 

1.2 ผู้ร ับเรื่องเบาะแส /เรื่องร้องเรียนส่งเรื่องเบาะแส /เรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาให ้
ผูส้อบสวนเรื่องเบาะแส/เรื่องรอ้งเรยีน 
 

2. กระบวนการสอบสวน 
 

2.1 กรณีการแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัพฤตกิรรมตามขอ้ 4.1 หรอืขอ้ 4.2 ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในหรอื 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบสวนเรื่องเบาะแส 

2.2 กรณีการแจง้เบาะแสเกีย่วกบัพฤตกิรรมตามขอ้ 4.3 หรอืขอ้ 4.4 ใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล เป็น
ผูส้อบสวนเรื่องเบาะแส  

2.3 กรณีการแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัพฤตกิรรมตามขอ้ 4.1 หรอืขอ้ 4.2 เป็นเรื่องทีซ่บัซ้อนเกี่ยวพนั
กบัหลายหน่วยงาน ใหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการสอบสวนเป็นผูส้อบสวนเรื่องเบาะแส 

2.4 กรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ร ับเรื่องเบาะแสเป็นผู้ถูก
รอ้งเรยีน ให ้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการสอบสวนเป็นผูส้อบสวนเรื่องเบาะแส 

2.5 การรายงานสรุปผลเรื่องเบาะแสรายไตรมาสจะต้องระบุถึงค าแนะน า เรื่องร้องเรยีน เรื่อง
เบาะแส และขอ้มูลที่ได้รบัระหว่างไตรมาสนัน้ รวมทัง้รายงานความคบืหน้าการด าเนินการ
ใหก้บัผูบ้รหิารอย่างเป็นความลบั     
 

3. รายงานผล 
 

3.1 ผู้รบัเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรยีนแจ้งความคบืหน้าและผลการพจิารณาให้กบัผู้แจ้งเบาะแส  
ผูถู้กรอ้งเรยีน คณะอนุกรรมการสอบสวน และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั  

3.2 การเปิดเผยขอ้มลูการแจง้เบาะแส/เรื่องรอ้งเรยีนต่อสาธารณะตอ้งรายงานดงัต่อไปนี้ 
1) จ านวนและเปอร์เซ็นต์ของแต่ละประเทศที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจ ซึ่งมี

ช่องทางการแจง้เบาะแสและช่องทางการใหค้ าปรกึษา 
2) จ านวนการแจง้เบาะแส/เรื่องรอ้งเรยีนทีถู่กสอบสวน ปิดคด ีและทีม่กีารลงโทษ 
3) ประเภทของพฤตกิรรมทีถู่กรอ้งเรยีนหรอืถูกสอบถามผ่านทางช่องทางการใหค้ าปรกึษา 
4) มาตรการแกไ้ขจากเรื่องแจง้เบาะแส/เรื่องรอ้งเรยีน 

ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส/เรื่องรอ้งเรยีนต่อสาธารณะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั  


