
 

บริษัท  ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จาํกัด (มหาชน) 

คาํส่ังที่ ผจ. 104/2558 

เร่ือง  แนวทางการปฏบิตัเิก่ียวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน ให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้
การปฏิบตังิานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ด้วยความเรียบร้อย จงึได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิงานอย่างถกูต้อง โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ คาดหวงัให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนได้รายงานโดย
สจุริตให้บริษัทฯทราบถึงการปฏิบตังิานท่ีขดัหรือสงสยัวา่ไมส่อดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไข หรือดําเนินการให้เกิด
ความถกูต้องอยา่งเหมาะสม  

(2) ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
เม่ือมีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระทําท่ีน่าสงสยัวา่จะฝ่าฝืนหลกัการปฏิบตัท่ีิดี ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

(ก) การฝ่าฝืนการปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
(ข) การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
(ค) การได้รับความไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบตังิาน 
(ง) การกระทําทจุริตคอร์รัปชัน่ 
(จ) การกระทําผิดกฎหมาย 

(3) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
พนกังานหรือผู้ มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกบัคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่
ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจ  รวมทัง้แจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนตา่งๆ ไปยงัช่องทางดงันี ้ 
 

(ก) แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทําทจุริตคอร์รัปชัน่  

 แจ้งผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ  แจ้งมาท่ี 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ   
- เบอร์โทรศพัท์ 036-224171-8 ตอ่ 282 
- E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th 
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(ข)  แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 แจ้งผา่นคณะกรรมการจดัการ  แจ้งมาท่ี 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   
- เบอร์โทรศพัท์ 036-224171-8 ตอ่ 206  
- E-Mail Address : asanee@dbp.co.th 
หรือ กรรมการผู้จดัการ  
- เบอร์โทรศพัท์ 036-224171-8 ตอ่ 204 
- E-Mail Address : satid@dbp.co.th 

(ค) แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกบัข้อมลูการลงทนุ และอ่ืนๆ 

 แจ้งผา่นช่องทางสํานกังานเลขานกุารบริษัท  
เบอร์โทรศพัท์ 036-224171-8 ตอ่ 307  
E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 

(ง) กรณีท่ีพบประเดน็ท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัทฯ อยา่งร้ายแรง ต้องรายงานโดยเร่งดว่นมาท่ี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 

(4) การดาํเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
(4.1) การลงทะเบียนและสง่เร่ือง 

ให้ผู้ รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (3) สง่ข้อมลูให้สํานกังานตรวจสอบภายในและงาน
กํากบัดแูล เพ่ือลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และประสานงานตรวจสอบเร่ือง ดงันี ้ 
(ก) กรณีท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัทฯ อยา่งร้ายแรงให้ดําเนินการโดยเร่งดว่น 
(ข) กรณีอ่ืน ให้ดําเนินการโดยเร็ว 
ลงบนัทกึข้อมลูจากผู้ ร้องเรียน ดงันี ้
(ก) ช่ือผู้ ร้องเรียน ยกเว้นกรณีท่ีไมไ่ด้ระบช่ืุอ 
(ข) วนัท่ีร้องเรียน 
(ค) ช่ือบคุคล หรือเหตกุารณ์ท่ีร้องเรียน 
(ง) ช่ือผู้ รับผิดชอบการตรวจสอบ 
(จ) ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
 

(4.2) เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ให้กําหนดชัน้ความลบัตามเนือ้หาของเร่ือง  
และดําเนินการดงันี ้
(ก) ส่งเร่ืองให้กรรมการผู้จดัการขึน้ไปได้รับทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการหาข้อเท็จจริง โดย

สามารถมอบหมายให้สํานกังานตรวจสอบภายในและงานกํากบัดแูล หรือ ตัง้คณะทํางาน
สอบสวนข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษ ก็ได้  
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(ข) กรณีร้องเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ กรรมการผู้จดัการ 
ให้สง่เร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาดําเนินการโดยตรง ในการรับเร่ือง สืบหา
ข้อมลู และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามท่ีได้รับแจ้ง เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ให้ร่วมกนัพิจารณา และกําหนดบทลงโทษตามท่ีเห็นสมควร 

(ค) กรณีพบประเด็นท่ีต้องรายงานโดยเร่งด่วน ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยเร่งดว่น 

(4.3) การรวบรวมข้อเท็จจริง 
(ก) ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน มีอํานาจในการหาข้อเท็จจริง และให้

ข้อแนะนําผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้มีการประพฤติ หรือ ปฏิบตัิงานท่ีหมาะสมต่อไป หากต้องมีการ
ลงโทษทางวินยัควรปรึกษากบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพ่ือให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบ
ของบริษัทฯ  

(ข) กรณีผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนไม่มีอํานาจเรียกพนกังานมาสอบถาม หรือ 
ลงโทษ ให้เสนอเร่ืองไปยงักรรมการผู้จดัการขึน้ไป โดยสง่ข้อเท็จจริง เพ่ือให้พิจารณาสัง่การ
ลงโทษ ปรับเปล่ียนวิธีปฏิบตั ิแล้วแตก่รณี 

(ค) กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผู้ ไม่ระบช่ืุอ และไม่สามารถหาข้อมลูเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมลู และ
ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนนัน้ไปท่ีกรรมการผู้ จัดการขึน้ไป  เพ่ือขอแนวทางการ
ดําเนินการท่ีเหมาะสม หากกรรมการผู้จดัการขึน้ไปเห็นว่าไม่สามารถดําเนินการตามข้อ
ร้องเรียนได้ ให้ปิดเร่ืองและสง่สําเนาให้สํานกังานตรวจสอบภายในฯ ทราบเพ่ือปิดเร่ืองใน
ทะเบียน และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

(ง)  หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถกูร้องเรียนไม่มีความผิด หรือ เป็นเร่ืองท่ีเกิดจาก
ความเข้าใจผิด หรือ ได้ให้ข้อแนะนําแก่ผู้ถกูร้องเรียน หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้มีการประพฤติ
หรือปฏิบตัท่ีิเหมาะสมแล้ว และได้พิจารณาเห็นวา่ควรให้ปิดเร่ืองโดยไมมี่การลงโทษใดๆ ให้
เสนอเร่ืองดงักล่าวต่อกรรมการผู้จดัการขึน้ไป เพ่ือขออนุมตัิปิดเร่ือง และสําเนาเร่ืองให้
สํานกังานตรวจสอบภายในฯ ทราบ เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

(4.4) การสอบสวนข้อเท็จจริง 
กรณีท่ีผู้ตรวจสอบ หรือ คณะทํางาน และฝ่ายทรัพยากรบคุคลเห็นวา่ จะต้องมีการลงโทษทาง 
วินยั ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลเสนอเร่ืองตอ่กรรมการผู้จดัการขึน้ไปเพ่ือนําข้อเท็จจริงมาพิจารณา
ขออนุมัติลงโทษทางวินัย และปรับปรุงระเบียบปฏิบตัิท่ีพบข้อบกพร่องในการปฏิบตัิงานให้มี
ความชดัเจนเพิ่มขึน้ตอ่ไป 
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(5) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง  
(5.1) ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (3) ข้างต้นไมต้่องเปิดเผยช่ือแตอ่ยา่งใด 

(5.2) บริษัทฯ จะคุ้มครองไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริต 

รวมถึงการท่ีพนกังานให้ความร่วมมือในการแจ้งเร่ือง การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการ

ทุจริต  แม้ว่าการกระทํานัน้จะทําให้บริษัทฯ  สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  โดยให้

ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารทําความเข้าใจ กบัพนกังานเพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัใิห้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(5.3) ผู้ รับข้อร้องเรียน และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบักระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมลู

ท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็นโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความ

เสียหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแหล่งท่ีมาของ

ข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ไมว่า่จะเป็นพนกังาน หรือบคุคลภายนอก 

(5.4) หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคํา หรือให้ข้อมลูใด ๆ ท่ีพิสจูน์ได้วา่กระทําโดยเจตนา

ไม่สุจ ริต  กรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ  จะได้ รับการลงโทษทางวินัย  แต่หากเป็น

บุคคลภายนอกท่ีทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินคดีกับ

บคุคลนัน้ ๆ ด้วย 

(6) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย  
ในกรณีท่ีพนกังานหรือผู้ มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ 
ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้โดยทันที 
รวมทัง้หามาตรการป้องกนัมิให้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้อีกและจะพิจารณาชดเชยคา่เสียหายให้ผู้ถกู
ละเมิดอยา่งเหมาะสมตามเหตแุละผลของเร่ืองเป็นกรณีๆ ไป  

ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
    
สัง่ ณ วนัท่ี  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

 
 
 

    ( นายอศันี   ชนัทอง ) 
       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 


