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นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแส 
 

1. ความส าคญั 
เครอืเจรญิโภคภณัฑเ์หน็ความส าคญัของการจดัใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแสและการรอ้งเรยีนเพื่อ
รบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ ทัง้จากบุคลากรและจากบุคคลภายนอกที่
ได้รบัผลกระทบหรอืมคีวามเสี่ยงที่จะได้รบัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของเครอืเจรญิโภค
ภณัฑห์รอืจากการกระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิรวมถงึพฤตกิรรมทีเ่ขา้
ข่ายการทุจรติของบุคลากรของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์นอกจากนี้ยงัเป็นเครื่องมอืในการเฝ้าระวงั 
ตดิตามการด าเนินธุรกิจของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการปรบัปรุงการ
บรหิารงานใหม้คีวามรดักุมและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
  

2. วตัถปุระสงค ์
 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียจากการกระท าที่ผิด
กฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและ
บุคคลภายนอก ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏบิตัซิึ่งมกีระบวนการทีช่ดัเจน สุจรติ โปร่งใส และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 
3. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส 
 

3.1 พฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัการกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย
ซึง่รวมถงึการทุจรติ การยกัยอกทรพัย ์การคอรร์ปัชนั และการตดิสนิบน 
 

3.2 พฤตกิรรมทีเ่กี่ยวกบัการฉ้อโกงหรอืการตกแต่งงบการเงนิเป็นการตัง้ใจหลอกลวงผูอ้ื่นดว้ย
การแสดงขอ้ความเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึง่ควรบอก 

 

3.3 พฤตกิรรมที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกรรมทีฝ่่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทัและ
จรรยาบรรณธุรกจิ 

 

3.4 พฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัการเลอืกปฏบิตั ิหรอืการล่วงละเมดิ หรอืผดิจรยิธรรม 
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4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

4.1 คณะกรรมการ 
 
 

4.1.1 ก าหนดใหม้นีโยบายการรบัแจง้เบาะแสและเรือ่งรอ้งเรยีน  
4.1.2 ใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตักิระบวนการด าเนินงานและช่องทางการรบัแจง้เบาะแส

และเรื่องร้องเรยีน รวมทัง้มาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรยีน และ
ผูร้ายงานขอ้มลู 

 

4.2 ผูบ้ริหาร 
 

4.2.1 จดัให้มกีระบวนการด าเนินงานและช่องทางการรบัแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรยีน 
รวมทัง้มาตรการการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส ผู้ร้องเรยีน และผู้รายงานขอ้มูลอย่าง
เหมาะสม ชดัเจน และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ

 

4.2.2 จดัให้มโีครงสร้างผู้รบัผิดชอบในการรบัและการสอบสวนเรื่องเบาะแสและเรื่อง
รอ้งเรยีน 

  

4.2.3 จดัให้มีการสื่อสารท าความเข้าใจให้บุคลากรและบุคคลภายนอกรบัทราบเรื่อง
นโยบายและแนวปฏบิตั ิ กระบวนการ ตลอดจนช่องทางการแจง้เบาะแสและเรื่อง
รอ้งเรยีน 

 

4.2.4 จดัใหม้กีารเปิดเผยนโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน และการรายงานความ
คบืหน้าและสรปุผลการพจิารณาเรือ่งเบาะแสและเรือ่งรอ้งเรยีน 

 

4.3 ผูแ้จ้งเบาะแส เร่ืองร้องเรียน 
 

ไดแ้ก่ บุคลากร บุคคลภายนอก คู่คา้ธุรกจิ พนัธมติรทางธุรกจิ 
 

 

4.3.1 เปิดเผยชื่อตนเองเมือ่แจง้เบาะแส 
 

4.3.2 แจง้เบาะแสและ/หรอืเรื่องรอ้งเรยีนให้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบในการรบัเรื่องเบาะแส
รบัทราบหากพบเหน็หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีารกระท าผดิที่ เขา้ข่ายพฤตกิรรม
ตาม “ขอ้ 3 ขอบเขตของการแจง้เบาะแส”  

 

4.3.3 ใหค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลู 
 

4.3.4 ท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบาย 
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4.4 ผู้รบัเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียน 
  

 

ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรอืหวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล และ/หรอืหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของแต่ละบรษิัท และ/หรอื หวัหน้าส านักก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และ/หรอื
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบธรรมาภบิาล ส านักบรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาลและสื่อสาร
องคก์ร 

 

4.4.1 รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ตรวจสอบขอ้มลู และหลกัฐานเรือ่งเบาะแส/เรือ่งรอ้งเรยีน 
4.4.2 ส่งเรื่องเบาะแส/เรื่องรอ้งเรยีนที่ผ่านการพจิารณาให้ผู้สอบสวนเรื่องเบาะแส /เรื่อง

รอ้งเรยีน 
 

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

 

4.4.4 บนัทกึความคบืหน้าและจดัเกบ็ขอ้มลู 
 

4.5 ผูส้อบสวนเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียน 
 
 

4.5.1 กรณีการแจง้เบาะแส/เรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบัพฤติกรรมตามข้อ 3.1 หรอืขอ้ 3.2 ให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบทีก่ลุ่มธุรกจิหรอืแต่ละบรษิทัแต่งตัง้ 

 

4.5.2 กรณีการแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัพฤติกรรมตามขอ้ 3.3 หรอืขอ้ 3.4 ให้ฝ่ายทรพัยากร
บุคคลของแต่ละบรษิทัในเครอืฯ เป็นผูส้อบสวน  

 

4.5.3 กรณีการแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัพฤตกิรรมตามขอ้ 3.1 หรอืขอ้ 3.2 เป็นเรื่องทีซ่บัซอ้น
และเกี่ยวพนักับหลายหน่วยงาน ให้กลุ่มธุรกิจหรอืแต่ละบรษิัทในเครอืฯ แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการสอบสวน 

 

4.5.4 กรณีที่หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืหวัหน้าหน่วยงานที่รบัเรื่องเบาะแสเป็นผู้
ถูกรอ้งเรยีน ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรอืกลุ่มธุรกจิ หรอืแต่ละบรษิทัในเครอืฯ 
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการสอบสวน 

 
5. การแจ้งเบาะแส 
 

5.1 ช่องทางการให้ค าปรึกษา  
 

ก่อนการแจง้เบาะแส หากบุคลากรไมแ่น่ใจว่าการกระท านัน้ๆ เขา้ข่ายพฤตกิรรมตาม “ขอ้ 3 
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส” และต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและขัน้ตอนการแจ้ง
เบาะแส  สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากจรรยาบรรณธุรกจิ รวมทัง้ปรกึษาหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ
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เรื่องการรบัแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีน หรอืหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์
ส านกับรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาลและสื่อสารองคก์ร 

 

5.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
 

บุคลากร บุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกิจ และพนัธมติรทางธุรกิจสามารถแจง้เบาะแสเกี่ยวกบั
พฤตกิรรมตาม “ขอ้ 3 ขอบเขตของการแจง้เบาะแส” ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 
5.2.1 หน่วยงานและช่องทางรบัเรื่องเบาะแสทีก่ลุ่มธุรกจิหรอืแต่ละบรษิทัจดัตัง้ขึน้  เช่น 

สรา้งบญัชผีู้ใช้งานอเีมลเพื่อรบัเรื่องแจง้เบาะแสเป็นการเฉพาะ จดหมายปิดผนึก    
เป็นตน้  

5.2.2 เวบ็ไซตเ์ครอืเจรญิโภคภณัฑ ์www.cpgroupglobal.com/th/suspicious  
 

6. กระบวนการด าเนินการ 
 

6.1 รวบรวมข้อเทจ็จริง 
 

ผู้รบัเรื่องเบาะแส /เรื่องร้องเรียนด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล  และ
หลกัฐาน รวมทัง้ส่งเรือ่งเบาะแส/เรือ่งรอ้งเรยีนทีผ่่านการพจิารณาใหผู้ส้อบสวนเรือ่งเบาะแส 
 

6.2 กระบวนการสอบสวน  
 

ผูส้อบสวนเรือ่งเบาะแสตามขอ้ 4.3 สอบสวนการกระท าผดิ 
 

6.3 รายงานผล 
 

ผู้ ร ับ เ รื่ อ ง เบาะแสรายงานผลแก่ ผู้ แจ้ง เบาะแส ผู้ถู กร้อ ง เ รียน  คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการสอบสวน ผูบ้รหิารทราบ 
 

 (ตวัอยา่งกระบวนการด าเนินการตามภาคผนวก 1) 
 

7. มาตรการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส ผูร้้องเรียน และผูร้ายงานข้อมลู 
 

7.1 ผูแ้จ้งเบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูร้ายงานข้อมลูเป็นบคุลากรในเครือเจริญโภคภณัฑ์ 
 

 

7.1.1 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะคุ้มครองปกป้องผู้แจง้เบาะแส ผู้รอ้งเรยีน หรอืผู้รายงาน
ขอ้มลูไมใ่หถู้กขม่ขูคุ่กคาม  
  

7.1.2 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะไม่เปิดเผยรายชื่อผูแ้จง้เบาะแส ผู้รอ้งเรยีน หรอืผูร้ายงาน
ขอ้มลู และรายละเอยีดของการแจง้เบาะแสหรอืขอ้เทจ็จรงิทีเ่กี่ยวขอ้งใหบุ้คคลอื่นที่
ไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งทราบ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายเท่านัน้ 
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7.1.3 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะไม่เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน 
ลงโทษทางวนิยัต่อผูแ้จง้ ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูร้ายงานขอ้มลูทีม่ไิดม้เีจตนาใหข้อ้มลูอนั
เป็นเทจ็ 

 

7.2 ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูลเป็นบุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกิจ หรือ
พนัธมิตรทางธรุกิจ 
 

 

7.2.1 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรยีน หรอืผู้รายงาน
ขอ้มลูไมใ่หถู้กขม่ขูคุ่กคาม 
   

7.2.2 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจง้เบาะแส ผู้รอ้งเรยีน หรอืผู้รายงาน
ขอ้มลู และรายละเอยีดของการแจง้เบาะแสหรอืขอ้เทจ็จรงิทีเ่กี่ยวขอ้งใหบุ้คคลอื่นที่
ไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งทราบ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายเท่านัน้ 

 
8. บทลงโทษ 
 

บุคลากรที่แจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืการทุจรติด้วยเจตนาสุจรติ เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะไม่
ด าเนินการลงโทษใดๆ ต่อบุคลากรที่แจง้เบาะแสดงักล่าว หากผลการสอบสวนพบว่าได้กระท า
ด้วยเหตุแห่งเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ในกรณีที่ผู้แจ้ง
เบาะแสเป็นบุคลากร จะพจิารณาสอบสวนและด าเนินการตามขอ้ก าหนดว่าด้วยการบรหิารงาน
บุคคล ส่วนในกรณีทีผู่แ้จง้เบาะแสเป็นบุคคลภายนอก ลูกคา้ พนัธมติรทางธุรกจิท าใหเ้ครอืเจรญิ
โภคภณัฑไ์ดร้บัความเสยีหาย เครอืเจรญิโภคภณัฑอ์าจพจิารณาด าเนินการตามกฎหมาย 

 
9. การฝึกอบรม 
 

 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จดัให้มกีารฝึกอบรมโดยให้เรื่องการแจง้เบาะแสและแนวปฏบิตัเิป็นเนื้อหา 
ส่วนหนึ่งของหลกัสูตรจรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรตระหนักและตื่นตวัในการแจ้ง
เบาะแส 

 
10. นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 

7.3 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั 
 

7.4 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัการฟอกเงนิ 
 

7.5 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน 
 

7.6 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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11. การทบทวนนโยบาย 
 

 

ด้านธรรมาภิบาล ส านักบริหารความยัง่ยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร  และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งจากบรษิัทในเครอืเจรญืโภคภณัฑ์ จะร่วมกนัทบทวนนโยบายฉบบันี้อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครัง้ 
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ภาคผนวก 1 : ตวัอย่างกระบวนการด าเนินการ 
 
1. รวบรวมข้อเทจ็จริง 

 

1.1 ผู้รบัเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรยีนด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจรงิและตรวจสอบข้อมูลเรื่อง
เบาะแส/เรือ่งรอ้งเรยีนเพื่อใหไ้ดห้ลกัฐานทีใ่ชย้นืยนักบัขอ้มลูทีไ่ดร้บั 

1.2 ผู้รบัเรื่องเบาะแส /เรื่องร้องเรียนส่งเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้
สอบสวนเรือ่งเบาะแส/เรือ่งรอ้งเรยีน 
 

2. กระบวนการสอบสวน 
 

2.1 กรณกีารแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัพฤตกิรรมตามขอ้ 3.1 หรอืขอ้ 3.2 ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในหรอื 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบที่กลุ่มธุรกิจหรอืแต่ละบรษิัทในเครอืฯ แต่งตัง้เป็นผู้สอบสวนเรื่อง
เบาะแส 

2.2 กรณกีารแจง้เบาะแสเกีย่วกบัพฤตกิรรมตามขอ้ 3.3 หรอืขอ้ 3.4 ใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลของ
แต่ละบรษิทัในเครอืฯ เป็นผูส้อบสวนเรือ่งเบาะแส  

2.3 กรณกีารแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัพฤตกิรรมตามขอ้ 3.1 หรอืขอ้ 3.2 เป็นเรื่องทีซ่บัซอ้นเกี่ยวพนั
กับหลายหน่วยงาน ให้กลุ่มธุรกิจหรือแต่ละบริษัทในเครือฯ แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
สอบสวนเป็นผูส้อบสวนเรือ่งเบาะแส 

2.4 กรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รบัเรื่องเบาะแสเป็นผู้ถูก
ร้องเรยีน ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืกลุ่มธุรกิจ หรอืแต่ละบรษิัทในเครอืฯ แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการสอบสวนเป็นผูส้อบสวนเรือ่งเบาะแส 

2.5 การรายงานสรุปผลเรื่องเบาะแสรายไตรมาสจะต้องระบุถึงค าแนะน า เรื่องร้องเรยีน เรื่อง
เบาะแส และขอ้มูลที่ได้รบัระหว่างไตรมาสนัน้ รวมทัง้รายงานความคบืหน้าการด าเนินการ
ใหก้บัผูบ้รหิารอยา่งเป็นความลบั     
 

3. รายงานผล 
 

3.1 ผูร้บัเรื่องเบาะแส/เรื่องรอ้งเรยีนแจง้ความคบืหน้าและผลการพจิารณาใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส ผู้
ถูกรอ้งเรยีน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการสอบสวน ผูบ้รหิาร 

3.2 การเปิดเผยขอ้มลูการแจง้เบาะแส/เรือ่งรอ้งเรยีนต่อสาธารณะตอ้งรายงานดงัต่อไปนี้ 
1) จ านวนและเปอร์เซ็นต์ของแต่ละประเทศที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจซึ่งมี

ช่องทางการแจง้เบาะแสและช่องทางการใหค้ าปรกึษา 
2) จ านวนการแจง้เบาะแส/เรือ่งรอ้งเรยีนทีถู่กสอบสวน ปิดคด ีและทีม่กีารลงโทษ 
3) ประเภทของพฤตกิรรมทีถู่กรอ้งเรยีนหรอืถูกสอบถามผ่านทางช่องทางการใหค้ าปรกึษา 
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4) มาตรการแกไ้ขจากเรือ่งแจง้เบาะแส/เรือ่งรอ้งเรยีน 
 

ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการแจง้เบาะแส/เรื่องรอ้งเรยีนต่อสาธารณะต้องไดร้บัการอนุมตัจิาก
คณะกรรมการ  

 


