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นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1. วัตถุประสงค ์

บรษัิท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “บริษัท” ด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต โปรง่ใส มีคณุธรรมและเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ บรษัิทจึงไดก้ าหนดนโยบายการแจง้

เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งและความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กบัผูม้ีสว่นไดเ้สียจากการกระท าผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณธุรกิจ โดยสนบัสนุนช่องทางท างานใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม ของบริษัท 

สามารถแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน ดว้ยเจตนาสจุริต ในกรณีที่พบเห็นการกระท า หรือสงสยัว่ามีการกระท าที่ทจุริต ฉอ้โกง หรือผิด

กฎหมาย ผิดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่างๆ และจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกัน 

หรือการกระท าที่ขาดความระมดัระวงั หรือขาดความรอบคอบ เพื่อช่วยกันปรบัปรุงแกไ้ข หรือด าเนินการใหถู้กตอ้งเหมาะสม

โปรง่ใส และยตุิธรรมตอ่ไป ทัง้นีข้อ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสและเรือ่งที่แจง้ จะถกูเก็บเป็นความลบัเพื่อปอ้งกนักรณี ถกูละเมิดสทิธิ 

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

 ผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน สามารถแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัเรือ่งที่ส  าคญั ซึง่อาจมีผลกระทบในเชิงลบตอ่

บรษัิทอยา่งมาก ดงัตอ่ไปนี ้

 1) การกระท าที่ผิดกฎหมาย หรอืการไมป่ฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณการด าเนิน

ธุรกิจ การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 2) การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 3) รายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูตอ้ง ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง และการจดัท าเอกสารทางการเงินท่ีเป็นเทจ็ 

 4) การกระท าทีเ่ป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 3. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

เพื่อใหม้ีการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั และมีความเป็นธรรมตามหลกัก ากบัดแูลกิจการ บริษัทได้

จดัใหม้ีช่องทางรบัแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน ท่ีแสดงวา่ผูม้ีสว่นไดเ้สียไดร้บัผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะไดร้บัผลกระทบอนั

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากากรปฏิบตัิของกรรมการ ผูบ้ริหา ร 

พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต

คอรร์ปัชั่น การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั หรอืการกระท าที่ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจง้เบาะแสหรือ

ขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัการกระท าผิด ตามวิธีการดงันี ้



 

 

 

 

แจง้ ช่ือ ที่อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดข้องผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนอยา่งชดัเจน รวมถงึช่ือบคุคลผูก้ระท าผิด

และเหตกุารณก์ระท าผิดทีเ่ป็นขอ้มลูเช่ือถือได ้มีหลกัฐาน พยาน (ถา้มี) โดยวิธีการแจง้ ดงันี ้

1. ทางไปรษณีย ์
    ประธานกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
    เลขที่ 700 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่
    อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
2. อีเมล ์ถึงเลขานกุารบรษัิท secretary@cpl.co.th 
3. เว็บไซตบ์รษัิทฯ www.cpl.co.th 
4. กลอ่งรบัขอ้เสนอแนะ / ความคิดเห็น / ขอ้รอ้งเรยีนภายในบรษัิท 
ช่องทางการแจง้เบาะแสเป็นช่องทางที่ปลอดภยั และสามารถใหผู้แ้จง้เบาะแสเขา้ถงึไดอ้ยา่งมั่นใจ เมื่อตอ้งการแจง้ขอ้มลู 

หรอืเบาะแสหรอืปราศจากความเสีย่งตอ่ผูแ้จง้ในภายหลงั หรอืค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น  
ทัง้นี ้บรษัิท จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทกึการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้

เบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูการรอ้งเรยีนเป็นความลบั เพื่อคุม้ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแสดงักลา่ว 
 
4. กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
 
4.1 เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่

เหมาะสมด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูแ้จง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนในกรณี
ตรวจสอบแลว้พบว่ามีมูลความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ไดร้บัมอบหมายจะน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ และสั่งการ หรือก าหนดแนวทางในการด าเนินการพรอ้มทัง้แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ เพื่อด าเนินการพิจารณาในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 

4.2 ภายหลงัจากที่คณะกรรมการสอบสวน ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงดังกล่าวแลว้ จะเสนอแนะแนวทางในการ
ด าเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและก าหนดแนวทางการด าเนินการแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและก าหนดแนวทางการด าเนินการแกไ้ข และพิจารณา
ก าหนดบทลงโทษตอ่ไป  

5. การสอบสวน และบทลงโทษ 

หากตรวจสอบแลว้พบวา่ ขอ้มลูหรอืหลกัฐานท่ีมเีหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท้ี่ถกูกลา่วหาไดก้ระท าการทจุรติคอรร์ปัชั่นกระท า
ผิดกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืจรรยาบรรณของบรษัิทฯ จรงิ จะใหส้ทิธิผูถ้กูกลา่วหาไดร้บัทราบขอ้กลา่วหา และพิสจูนต์นเอง โดย
หาขอ้มลู หรอืหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดตามที่ถกูกลา่วหา 
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หากผูถ้กูกลา่วหา กระท าการทจุรติคอรร์ปัชั่น กระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณของบริษัท จริง 
ผูก้ระท าผิดไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท   ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชั่น นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ คู่มือ จรรยาบรรณของบริษัท จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัย ตาม
ระเบียบที่บรษัิทก าหนดไว ้และหากการกระท าเป็นการกระท าต่อกฎหมาย ผูก้ระท าผิดจะตอ้งไดร้บัโทษทัง้ทางกฎหมาย และโทษ
ทางวินยัตามระเบียบของบรษัิท 

6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธิของผูร้อ้งเรยีน และผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยเจตนาสจุรติ บรษัิทจะปกปิดช่ือ ที่อยู ่หรอืขอ้มลูใดๆ 
ที่สามารถระบตุวัผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีน และผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูท้ี่
มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเทา่นัน้ ที่จะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้

ในกรณีที่มีการรอ้งเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอรร์ปัชั่นของกรรมการ หรือผูบ้ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ที่
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบคุคลที่ใหข้อ้มลูในการสืบสวนขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตราย 
ความไมช่อบธรรมอนัเกิดจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน เป็นพยาน หรอืการใหข้อ้มลู 

บรษัิทจะไมก่ระท าการใดอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน ไมว่า่จะโดยการเปลีย่นแปลงต าแหนง่ ลกัษณะ
งาน สถานท่ีท างาน พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏิบตัิงาน เลกิจา้ง หรอืกระท าอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้
แจง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

ผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียน ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียน และเอกสาร หลกัฐานของผูร้อ้งเรียน 
รวมถึงใหข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอื่นท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด 

7. การแจ้งเบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนที่เป็นเท็จ 

หากบริษัทพบว่า การแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือการใหถ้อ้ยค าหรือขอ้มูลใดที่มีหลกัฐานพิสจูนไ์ดว้่าเป็นการ
กระท าที่มีเจตนาไม่สจุริต เป็นเท็จ และตัง้ใจใหเ้กิดความเสียหาย ในกรณี เป็นพนกังานของบริษัท จะไดร้บัโทษทางวินยัตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ แต่หากเป็นบคุคลภายนอกซึ่งกระท านัน้ ท าใหบ้ริษัทไดร้บัความเสียหาย บริ ษัทจะพิจารณาด าเนินคดีตาม
กฎหมายกบับคุคลนัน้ๆ ดว้ย 

                                                                                              

                                                                                                                          นายสวุชัชยั วงษ์เจรญิสนิ  


