
   

ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ  ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสจำกกำรกระท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ นโยบำย

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น พฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริต  หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร  ซึ่งรวมถึงพนักงำน 

ผู้บริหำร และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีกลไกในกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ควำมส ำคัญกับกำรเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็น

ควำมลับ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน ดังนี้:- 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำน ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ โดย

สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดี และจรรยำบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำ ผู้บังคับบัญชำ และฝ่ำยบุคคล ท ำ

หน้ำที่ดูแล และให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ควำมประพฤติ และกำรกระท ำต่ำง ๆ ของพนักงำนให้เป็นไป

อย่ำงถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่ำวจะได้รับควำมคุ้มครองหำกเป็นกำรกระท ำด้วยควำมสุจริตใจ 
 

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
 

เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นกำรกระท ำทีน่่ำสังสัยว่ำฝ่ำฝืนหลักปฏิบัติที่ดี  ดังเรื่องต่อไปนี้:- 

    กำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรและแนวปฏิบัติของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

    กำรฝ่ำฝืนตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยำบรรณ ของบริษัทฯ 

    กำรได้รับควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

    กำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

3.  ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน สำมำรถแจ้งผ่ำนช่องทำง ได้ดังนี้:- 
 

3.1 ส่งตรงไปยังบคุคลดงัต่อไปนี้:- 

 ผู้บังคับบัญชำทีต่นเองไว้วำงใจ 

 ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล 

 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 กรรมกำรอิสระ หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3.2 ส่งจดหมำยอเิล็กทรอนิกส์ ไปท่ี companysecretary@crownseal.co.th หรือผ่ำนไปรษณีย์ ถงึเลขำนุกำรบรษิัท 

         บริษัท ฝำจีบ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนำยก 46 ต ำบล ประชำธิปัตย์ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธำนี 12130  โทรศัพท์ : 02-533-0450 ต่อ 638   โทรสำร : 02-974-1118 

3.3  ตู้รับข้อร้องเรียน บริเวณด้ำนหน้ำห้องอำหำรพนักงำน ชั้น 2 บริษัท ฝำจีบ จ ำกัด (มหำชน) 

3.4  กรณีที่พบประเด็นท่ีต้องรำยงำนอย่ำงเร่งด่วน ให้รีบรำยงำนตรงต่อเลขำนุกำรบริษัท  เพื่อรำยงำนต่อผู้จัดกำร 

          ใหญ่ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยทันท ี 
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4. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

4.1 รำยละเอียดของเบำะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นควำมจริง มีควำมชัดเจน หรือพอที่จะน ำสืบหำข้อเท็จจริงเพื่อ

ด ำเนินกำรต่อไปได้ 

4.2 ข้อมูลท่ีได้รับจะถือเป็นควำมลับ และไม่มีกำรเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสำธำรณชน หำกไม่ได้

รับควำมยินยอม 

4.3 ผู้ที่แจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับควำมคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน หรือบุคคลภำยนอก 

4.4 ระยะเวลำตอบกลับผู้ร้องเรียนไม่ควรเกิน 7 วันหลังจำกได้รับข้อร้องเรียน 

4.5 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน ขึ้นอยู่กับควำมซับซ้อนของเรื่อง ควำมเพียงพอของเอกสำรหลักฐำน 

 เรื่องที่ไม่ซับซ้อน มีหลักฐำนชัดเจน ไม่เกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน ต้องพิจำรณำและรำยงำนสรุปผลข้อ

ร้องเรียนซึ่งยุติแล้ว ภำยใน 30 วันท ำกำร 

 เรื่องที่ซับซ้อน มีหลักฐำนจ ำนวนมำก เกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน อำจมีกำรตั้งกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง 

ต้องพิจำรณำและรำยงำนสรุปผลข้อร้องเรียนซึ่งยุติแล้ว ภำยใน 60 วันท ำกำร 

 กรณีมีควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้น ำเสนอเรื่องถึงผู้จัดกำร

ใหญ่ เพื่อขยำยระยะเวลำตรวจสอบได้ 

4.6 ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น

ควำมลับ จะเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำม

ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแหล่งที่มำของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

5. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
 

5.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นด้วยตนเอง หรือแจ้งให้ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลด ำเนินกำร 

5.2 ผู้ด ำเนินกำรตำมข้อ 1 สอบสวนข้อเท็จจริง ประมวลผล และกล่ันกรองข้อมูล เพื่อพิจำรณำขั้นตอน และวิธีกำร

จัดกำรที่เหมำะสมในแต่ละเรื่องเสนอต่อคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ เพื่อก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรระงับกำร   

ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

5.3 ผู้รับข้อรอ้งเรียนมีหน้ำที่รำยงำนผล ให้ผู้ร้องเรียนทรำบหำกผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีท่ีเป็นเรื่องส ำคัญให้

รำยงำนผลต่อประธำนกรรมกำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบ 
 

6. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือผิดช่องทาง 

หำกกำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค ำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ำกระท ำโดยไม่สุจริต หรือผิดช่องทำง 

กรณีเป็นพนักงำนของบริษัทฯ จะได้รับกำรลงโทษทำงวินัย แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอกที่กำรกระท ำนั้น ท ำให้บริษัทฯ ได้รับ

ควำมเสียหำย ทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำด ำเนินคดีกับบุคคลนั้น ๆ ด้วย 
 



   

7. ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  
 

กรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนละเลย หรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยนี้ ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปจะต้องได้รับกำรพิจำรณำ
โทษทำงวินัยด้วย 

 

8. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
 

8.1 ผู้รำยงำน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับควำมคุ้มครองและให้ควำม       

เป็นธรรม ท้ังนี้ บริษัทฯ ถือว่ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นควำมลับและจะเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็นโดยค ำนึงถึงควำม

ปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้รำยงำน แหล่งที่มำของข้อมูลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

8.2 กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่ำตนอำจได้รับควำมไม่ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือนร้อนเสียหำย ผู้ร้องเรียนสำมำรถ

ร้องขอให้บริษัทฯ ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมได้ 

8.3 ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและเป็น

ธรรม 

8.4 บริษัทฯ จะไม่กระท ำกำรใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำรเปล่ียนแปลงต ำแหน่ง

งำน ลักษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน ส่ังพักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบัติงำน เลิกจ้ำง หรือกระท ำกำรอื่นใดที่มีลักษณะ

เป็นกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 


