
 

---------------------------------------------------------------------------- 

นโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน        1 / 4 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

เน่ืองดว้ย บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (“GPI”) ดาํเนินธุรกิจอย่างมีหลกั

กาํกับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้กาํหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียน จากการกระทาํผิด

กฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและ จรรยาบรรณ พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และพฤติกรรมท่ีอาจส่อไป

ในทางทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจดัให้มีกลไกในการ

คุม้ครองผูแ้จง้ ผูร้้องเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลโดยสุจริต และผูท่ี้ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชนั รวมทั้งการเก็บ

ขอ้มูลการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนเป็นความลบัเพื่อสร้างความมัน่ใจ ใหก้บัผูแ้จง้ ผูร้้องเรียน ผูใ้หข้อ้มูล 

และผูท่ี้ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชนัดงักล่าว โดยนโยบายฉบบัน้ีใหใ้ชก้บับริษทัในกลุ่ม GPI  

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส 

เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ

บริษทั และการต่อตา้นการคอร์รัปชนั  

2. เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย ช่วยสอดส่องพฤติกรรม หรือ

การกระทาํของบุคคลในองคก์รท่ีกระทาํผดิกฎหมาย ผดิระเบียบ หรือจรรยาบรรณ มีพฤติกรรมไม่ เหมาะสม 

และมีพฤติกรรมมิชอบท่ีอาจส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชนั โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนกระทาํดว้ย

ความสุจริตใจ เพื่อท่ีบริษทั จะไดป้รับปรุงแกไ้ข หรือดาํเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส และ

ยติุธรรม  

3. เพื่อให้ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ขอ้มูล รวมทั้งผูท่ี้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชนั มัน่ใจวา่ 

บริษทัจะคุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือ เร่ือง

ร้องเรียน การให้ขอ้มูล หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชนั รวมทั้งการแจง้ผลให้ผูแ้จง้เบาะแสหรือ ผูร้้องเรียน 

หากเป็นการกระทาํดว้ยความสุจริตใจ 

1. ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรือเร่ืองร้องเรียน ดงัน้ี 

1) กาํหนดให้มีช่องทางแจง้เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือ

จรรยาบรรณ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และมีพฤติกรรมมิชอบท่ีอาจส่อไปในทางทุจริตหรือ

คอร์รัปชนั หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง รวมทั้งท่ีมีผลทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน 

และกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการปฏิบติังาน โดยแจง้ผา่นกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

2) มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เช่น ไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส เป็นตน้ 
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3) กาํหนดกระบวนการดาํเนินการหลงัจากมีผูแ้จง้เบาะแส 

- มีการตรวจสอบขอ้มูล 

- มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. เพื่อรักษามาตรฐานดา้นการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองทดัเทียมกบับริษทั

ชั้นนาํอ่ืน จึงกาํหนดแนวทางการแจง้เบาะแส และกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ดงัน้ี 

เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

1) ขอ้มูลรายละเอียดของเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ตอ้งเป็นขอ้เท็จจริง มีพยานหรือหลกัฐานชดัเจน

เพียงพอท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุผล หรือนาํสืบหาขอ้เทจ็จริง เพื่อดาํเนินการต่อไปได ้ 

2) ผูท่ี้แจง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อ

ได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนั้นจะทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่กรณีมี

การเปิดเผย จะทาํให้สามารถรายงานความคืบหนา้หรือสอบถามขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม 

หรือช้ีแจง ขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวก และรวดเร็วยิง่ข้ึน  

3) ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อความปลอดภยั และไม่

เกิดผลกระทบกบัผูแ้จง้ขอ้มูล โดยบริษทัจะไม่เปิดเผยช่ือผูท่ี้แจง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน หาก

ไม่ไดรั้บความยนิยอม 

4) ผูท่ี้แจง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน จะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิไม่ว่าจะเป็นบุคคลในองค์กร หรือ 

บุคคลภายนอกองคก์ร  

5) ระยะเวลาในการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนข้ึนอยูก่บัความซบัซ้อน และความเพียงพอของเอกสาร 

หลกัฐานท่ีไดรั้บจากผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน ทั้งน้ี บุคคลในองคก์รตอ้งให้ความร่วมมือใน

การตรวจสอบและให้ขอ้เท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีการพบเห็นการกระทาํท่ีถูกร้องเรียน การทุจริต

และการคอร์รัปชนั 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ คือ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี 

โทรศพัท ์ +66811486455 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) dhas.udomdhammabhakdi@gmail.com 

จดหมายธรรมดา 4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์ 

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
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- บริษทัฯ ได้จดัเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไวใ้นท่ีเปิดเผยให้ผูร้้องเรียนสามารถยื่น

เร่ืองร้องเรียนไดส้ะดวกบริเวณ อาคาร 1 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. การลงทะเบียนรับเร่ือง เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียน และพิจารณากาํหนดประเภท

ของเร่ือง เพื่อนาํส่งไปยงักรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. การตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาหรือ

มอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการของผูท่ี้ถูกร้องเรียน ตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความเพียงพอของขอ้มูล รวมถึงขอ้เทจ็จริงต่างๆ 

3. การสอบสวน ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการนาํเรียนประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อทราบและพิจารณาแนวทางการสอบสวน รวมถึงความจาํเป็นในการตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวนชุดพิเศษ เพื่อดําเนินการสอบสวนโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

กฎระเบียบของบริษทัฯ 

4. การแจง้ผลต่อผูแ้จง้เบาะแส เม่ือกระบวนการสอบสวนไดเ้สร็จส้ิน ให้นาํส่งผลการสอบสวน

และการดาํเนินการต่อผูท่ี้ถูกร้องเรียนแก่ผูต้รวจสอบภายใน เพื่อแจง้สรุปให้แก่ผูแ้จง้เบาะแส

ทราบ และจดัเก็บแฟ้มขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นความลบั 

5. การรายงานต่อคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบภายในนําเสนอผลสรุปเร่ืองท่ีแจ้งเบาะแสหรือ

ร้องเรียน และดาํเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ 

หลกัในการดําเนินการ 

การดาํเนินการในทุกขั้นตอนนั้น จะตอ้งปฏิบติัเป็นความลบั โดยรับรู้เพียงในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น และจะตอ้งไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียนในทุกกรณี 

โดยจะตอ้งถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

- จดัทาํระบบฐานขอ้มูลเก็บความลบัของขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแส และกาํหนดบทลงโทษสําหรับ

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบขอ้มูลดงักล่าวเม่ือขอ้มูลถูกเปิดเผย 

- การเขา้ระบบฐานขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งสามารถกระทาํไดโ้ดยประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ

ข้ึนไปเท่านั้น 

- ถือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้หน่วยงานของผูท่ี้ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้

ดุลพินิจสั่งการท่ีสมควร เพื่อคุม้ครองผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในการสืบสวน
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สอบสวนมิให้ตอ้งรับภยั หรือความไม่ชอบธรรมอนัเน่ืองมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน

หรือการใหข้อ้มูล 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

การกระทาํใดๆ ท่ีไร้จริยธรรมหรือเขา้ข่ายผดิกฎหมายของพนกังานบริษทั หรือความผิดปกติ

ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง รวมถึงเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์ 

หรือช่ือเสียงของบริษทันั้น จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัในแง่ของผลลบต่อภาพลกัษณ์และ

ความน่าเช่ือถือของบริษทั ตลอดจนก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อภาระทางการเงินท่ีอาจเพิ่มข้ึนในอนาคต

อีกดว้ย 

 

ทั้งน้ี พนกังานบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน นอกจากไดมี้ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลแลว้ 

ยงัจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อทั้งบริษทั พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยจะทาํให้บริษทัมีภาพลกัษณ์และ

ความน่าเช่ือถือท่ีดี เพื่อเป็นองคก์รท่ีพฒันาไปอยา่งย ัง่ยนื 

 

ทั้งน้ี ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป  

 

 

 

               ___________________________________  

        (นายยทุธ  วรฉตัรธาร)  

        ประธานกรรมการบริษทั  

        บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 


