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นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing Policy)  
 

ประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มิถนุายน 2562 อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีนโยบายฉบับนีเ้พ่ือบังคับใช้กับกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนกังาน ลกูค้า บุคคลรับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ  

โดยท่ีนโยบายฉบับนีไ้ด้ก าหนดกระบวนการ วิธีการ และช่องทางในการร้องเรียนท่ีน่าเช่ือถือให้แก่พนกังาน ลกูค้า 
บคุคลรับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ในการร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดหรือประพฤติ
มิชอบท่ีได้พบเห็นหรือรับทราบ ซึ่งการกระท าดงักล่าวเก่ียวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และตวัแทนหรือ
ผู้ แทนของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยังได้ก าหนดนโยบายในการปกป้องคุ้มครองผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลอื่นท่ีให้
ข้อมูล จากการลงโทษ ทางวินัยหรือผลกระทบอื่นจากผู้บงัคบับัญชาหรือผู้บริหาร ทัง้นี ้การร้องเรียนหรือการแจ้ง
เบาะแสต้องกระท าโดยสจุริต มิได้เป็นการกลัน่แกล้งหรือแก้แค้นใดๆ  

1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 

- เม่ือมีข้อสงสยัเช่ือวา่ หรือมีเหตอุนัควรเช่ือโดยสจุริตวา่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร 
พนกังาน บคุคลรับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ มีการกระท าท่ีอาจสอ่ถงึการทจุริต 
หรือการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบ
ข้อบงัคบัใดๆ ของบริษัทฯ  

 - การกระท าท่ีอาจสอ่ถงึการทจุริต ซึง่หมายถงึ การกระท าใดๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกัยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกง การ
ปกปิดข้อเท็จจริง เป็นต้น  

2. แนวทางการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ท่ีมีการกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต รวมถึงการกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม นโยบาย
ก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบข้อบังคับใดของบริษัทฯ ของกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้ บริหาร พนักงาน ตัวแทนหรือผู้ แทนของบริ ษัทฯ ผู้ ร้องเรียนควรสอบถามหรือปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาเป็นอันดับแรก หากไม่สะดวกใจหรือเร่ืองท่ีร้องเรียนเก่ียวข้องกับผู้บังคับบัญชา ให้แจ้งเร่ืองผ่าน
ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสท่ีก าหนดไว้ โดยระบุช่ือหรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้เพ่ือ



 

2 
 

สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองท่ีร้องเรียนเพ่ือท่ีจะสามารถด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ในอนาคต ทัง้นี ้
ข้อมลูของผู้ ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย  

ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนมีหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาเนือ้หาหรือประเดน็ท่ีได้รับการร้องเรียนด้วยความรอบคอบ 
และพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด าเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตาม และแจ้งความคืบหน้าของการ
ตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดบัสงู และกรรมการของบริษัทฯ รับทราบเป็นระยะๆ เพ่ือให้มัน่ใจ
วา่เร่ืองร้องเรียนได้มีการด าเนินการตามขัน้ตอนและกระบวนการอย่างเหมาะสม  

นอกจากนี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและให้การช่วยเหลือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
บริษัทฯ ในการค้นหาเบาะแสและการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนกรณีมีการกระท าฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายและ
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด กฎระเบียบของรัฐ นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ 
นโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ หรือระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถงึการกระท าท่ีอาจสอ่ถงึการทจุริต 

ทัง้นี ้การร้องเรียนอนัเป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นการกระท าผิด
กฎหมาย ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนอนัเป็นเท็จต้องได้รับโทษทางวินยัสงูสดุถงึเลิกจ้าง 

3. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และพยานจะได้รับการปกป้องคุ้มครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน บคุคลท่ีแจ้งเร่ืองร้องเรียน และพยาน เป็นความลบัและไมอ่าจ
เปิดเผยตอ่บคุคลใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน และ/หรือการเปิดเผยตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบเร่ืองหรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมลูดงักล่าวเป็นความลบั 
และ  ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีจ าเป็นต้องเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน และ/หรือเปิดเผยตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลออกเปิดเผย บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมาย แล้วแตก่รณี  

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการกระท าใดๆ อนัเป็นการตอบโต้พนกังานท่ีร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และจะ
ด าเนินการทางวินยัต่อบคุคลท่ีพบว่าได้กระท าการตอบโต้ดงักล่าว โดยในกรณีท่ีผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภยั หรืออาจได้รับความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้
ฝ่ายจดัการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดมาตรการให้คุ้มครองท่ีเหมาะสมได้ 
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ทัง้นี ้ผู้ ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบนี ้รวมทัง้มีพฤติกรรมท่ีกลัน่แกล้งข่มขู่ 
ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรม ต่อผู้ แจ้ งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส เน่ืองมาจากการร้องเรียนตามระเบียบนี ้ถือว่าผู้นัน้กระท าผิดวินยั และต้อง
รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการกระท าดงักลา่ว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่ง
และทางอาญาหรือตามกฎหมายอื่นตอ่ไปด้วย 

4. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต  

การแจ้งเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค า หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสจูน์ได้ว่ากระท าโดยไม่สจุริต หรือจงใจ กลัน่
แกล้ง ใสร้่าย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็นพนกังานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามข้อบงัคบัการท างาน
และระเบียบของบริษัทฯ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัอาจจะพิจารณาด าเนินการทางกฎหมาย กรณีเป็นการกระท าโดย
บุคคลภายนอก และท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจจะพิจารณาด าเนินการทางกฎหมาย ตามแต่
กรณี 

5. ระยะเวลาการสอบสวน 

การสอบสวนจะเร่ิมด าเนินการโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถท าได้ โดยค านงึถึงลกัษณะความร้ายแรงของข้อกลา่วหา/
ข้อร้องเรียน และจะด าเนินการด้วยความระมดัระวงัเพ่ือท่ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของการ
สอบสวน การตรวจสอบขัน้ต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไตส่วน และจะด าเนินการภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับข้อ
กลา่วหา/ข้อร้องเรียน 

6. ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

เม่ือได้รับเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลัน่กรอง สอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจมอบหมายให้ตวัแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายต้นสงักัดของผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
ฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น  ท่ีมีความเป็นอิสระ เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี ฯลฯ เป็นต้น  ท าหน้าท่ีรวบรวม
พยานหลกัฐาน และด าเนินการใดๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้เสนอแนะแนว
ทางการจดัการแก้ไขข้อร้องเรียนนัน้ โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเท่ียงธรรม 

7. ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีแสดงว่าผู้ มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะ
ก่อให้เกิดความ เสียหายจากการด าเนินงานของบริษัท หรือการที่พนกังานคนใดหรือกลุม่ใดกระท าการใดท่ีทจุริต ผิด
กฎหมาย โดยสามารถย่ืนเร่ืองได้ท่ีได้ท่ี 
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 กลอ่งรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 

 การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนทางวาจาหรือเป็นลายลกัษณอกัษรโดยตรงถงึ 

o ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจทกุระดบั 

o ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล  

o เลขานกุารบริษัทฯ  

o คณะกรรมการบริษัทฯ  

o คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทางไปรษณีย์ : สง่โดยตรงถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้จดัการสายงานตรวจสอบ 

บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั (มหาชน) 

89/1 หมูท่ี่ 2 ต าบลกาหลง อ าเภอเมืองสมทุรสาคร  

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

โทรศพัท์ 66(0)-3441-7222 โทรสาร 66(0)- 3441-7255 


