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นโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
1. วตัถุประสงค์ 
 

1.1. บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ํากัด (มหาชน) ยึดมั(นในมาตรฐานขั-นสูงสุดตามหลัก

จรรยาบรรณ ศีลธรรม และกฎหมายของการดาํเนินธุรกิจ ในการรักษามาตรฐานเหล่านี-  บริษทั

ส่งเสริมใหพ้นกังานที(มีความกงัวลเกี(ยวกบัการกระทาํที(ตอ้งสงสัยวา่มิชอบแสดงความกงัวลไดโ้ดย

ปราศจากความกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือได้รับการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม นโยบายนี- มุ่งเปิด

ช่องทางให้พนกังานที(พบเห็นการกระทาํที(ผิดหลกัจรรยาบรรณ (ไม่วา่จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

หรือไม่ก็ตาม) นาํเรื(องสู่คณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต โดยไม่

จาํเป็นตอ้งเสนอผา่นผูบ้ริหารในสายบงัคบับญัชารวมถึงไมจ่าํเป็นตอ้งเปิดเผยตวั อนัจะเป็นการช่วย

คุม้ครองพนกังานจากการแกแ้คน้หรือจากการตกเป็นเหยื(อ รวมทั-งเป็นการห้ามไม่ให้ผูมี้ตาํแหน่ง

ระดบับริหารดาํเนินการที(มีผลกระทบในทางลบต่อพนกังานนั-นๆ  
 

1.2. นโยบายนี- ครอบคลุมการรายงานและการสอบสวนขอ้กล่าวหาการกระทาํที(ไม่เหมาะสม ในทุก

กรณีคณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตมีอาํนาจในการตดัสินวา่ควรมี

การสอบสวนหรือไม่ และตามนโยบายและกฎระเบียบที(บงัคบัใช้ ขั-นตอนการสอบสวนใดที(

เหมาะสมจะถูกนาํมาใช ้

 
1.3. นโยบายการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตนี- มุ่งหมายให้ครอบคลุมเรื(องสําคญัๆที(อาจส่งผล

กระทบร้ายแรงต่อการดาํเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั-งนี-  การใชน้โยบายนี- ไม่ถือ

เป็นการทาํให้พนกังานพน้จากหนา้ที(ในการรักษาความลบัในการปฏิบติังาน รวมทั-งไม่ใช่ช่องทาง

สาํหรับพนกังานในการร้องเรียนเรื(องส่วนตวั 
 
2. คําจํากดัความ 
 

2.1. บริษัท: บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยทั-งหมด 
 

2.2. พนักงาน: พนกังานทุกคนของบริษทัและบริษทัยอ่ยรวมถึงกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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2.3. ผู้แจ้งเบาะแส: พนกังานของบริษทัซึ(งเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี(ยวกบัการกระทาํที(ไมเ่หมาะสม

และผิดหลักจรรยาบรรณหรือการประพฤติที( ถูกกล่าวหาว่ามิชอบ ต่อผู ้บริหารฝ่ายงานหรือ

คณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต หรือในกรณีพิเศษ ต่อประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทของผูแ้จง้เบาะแสคือผูร้ายงาน ไม่ใช่ผูส้อบสวน แมว้า่ไม่มีการ

คาดหวงัให้ผูแ้จง้เบาะแสพิสูจน์ความจริงของขอ้กล่าวหา แต่ผูแ้จง้เบาะแสจาํเป็นตอ้งแสดงให้

คณะกรรมการเห็นวา่มีเหตุผลเพียงพอที(จะกงัวลในเรื(องดงักล่าว 

  

2.4. ผู้สอบสวน: บุคคลใดๆที(ไดรั้บมอบอาํนาจ รับการแต่งตั-ง หรือเป็นที(ปรึกษาให้กบัคณะกรรมการ

พิจารณาการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต 
 

2.5. คณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต: เ ป็ น คณะกรรมการที(ทาํหนา้ที(

ตรวจสอบเรื( องใดๆที(ผู ้แจ้งเบาะแสได้เปิดเผย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้อนุมัติการจัดตั- ง

คณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและแต่งตั- งกรรมการใน

คณะกรรมการดงักล่าว ซึ( งตอ้งมีจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน เป็นตวัแทนหน่วยงานต่างๆในบริษทั ทั-งนี-  

ในกรณีที(จาํเป็น อาจจดัตั-งคณะกรรมการแยกต่างหากสําหรับบริษทัย่อยในต่างประเทศที(โดย

หลกัๆครอบคลุมการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยเองและส่วนที(อยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าว 
 

2.6. การเปิดเผยข้อมูลที2ได้รับการคุ้มครอง: การสื(อสารใดๆที(กระทาํโดยสุจริต ดว้ยความเชื(อว่ามี

มูลเหตุสมควรที(จะตอ้งเปิดเผย ซึ( งขอ้มูลที(เปิดเผยอาจเป็นหลกัฐานของการกระทาํที(ไม่เหมาะสม

หรือผิดหลกัจรรยาบรรณ ขอ้มูลการเปิดเผยที(ไดรั้บการคุม้ครองตอ้งเป็นจริงและไม่มีลกัษณะคาด

เดา บริษทัและฝ่ายจดัการตอ้งไมเ่ปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสและไม่กาํหนดมาตรการใดๆที(เป็น

การลงโทษหรือไมเ่ป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส เป็นตน้วา่ เปลี(ยนแปลงตาํแหน่ง ลกัษณะงาน หรือที(

ทาํงาน พกังาน ขม่ขูคุ่กคาม รังควาน หรือ ปลดออกจากงาน    
 

2.7. ผู้ถูกกล่าวหา: บุคคลซึ(งถูกกล่าวหาหรือโยงถึงตามการเปิดเผยขอ้มูลที(ไดรั้บการคุม้ครอง 

 



 

4 

2.8. ความสุจริต: ให้ถือวา่พนกังานสื(อสารหรือเปิดเผยขอ้มูลโดยสุจริต หากมีมูลเหตุสมควรที(จะแจง้

เรื(องการกระทาํที(ไม่เหมาะสมและผิดหลกัจรรยาบรรณหรือการประพฤติที(ถูกกล่าวหาวา่มิชอบ 

ทั-งนี-  ใหถื้อวา่พนกังานขาดความสุจริตหากพนกังานขาดความรู้บนฐานของขอ้เท็จจริงที(จะเปิดเผย 

หรือ หากพนกังานทราบดีหรือควรทราบตามหลกัเหตุผลว่า การเปิดเผยเกี(ยวกบัการกระทาํที(ไม่

เหมาะสมและผิดหลักจรรยาบรรณหรือการประพฤติที(ถูกกล่าวหาว่ามิชอบนั-น เป็นไปโดยมุ่ง

ประสงคร้์าย ไมเ่ป็นจริง หรือ ไมเ่ป็นสาระ 

 

2.9. มาตรการทางวนัิย: มาตรการที(สามารถดาํเนินการเมื(อเสร็จสิ-นการสอบสวนหรือในระหวา่งขั-นตอน

การสอบสวน รวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพียง การตกัเตือน การคิดคา่ปรับ การพกัจากหนา้ที( หรือมาตรการ

ดงักล่าวใดๆ ตามที(เห็นสมควรและตามความร้ายแรงหรือความสาํคญัของกรณีนั-นๆ 
 
3. แนวทางสําหรับผู้แจ้งเบาะแส 

 

3.1. หากมีผูแ้จง้เบาะแสตามนโยบายนี-  บุคคลนั-นจะไม่ตอ้งเสี(ยงต่อการที(จะถูกตอบโตห้รือแกแ้คน้ การ

ตอบโตร้วมถึง การเลือกปฏิบติั การเอาคืน การรังควาน หรือ การแกแ้คน้ ในลกัษณะใดๆก็ตาม 

พนกังานจะไมต่อ้งเสี(ยงต่อการที(จะตอ้งตกงานหรือไดรั้บผลกระทบอื(นเช่น การโอนยา้ยงาน การลด

ตาํแหน่งงาน การปฏิเสธที(จะเลื(อนตาํแหน่งให้ หรืออื(นๆที(คลา้ยคลึงกนั ซึ( งรวมถึงการใช้อาํนาจ

หน้าที(ทางตรงหรือทางอ้อมในการขดัขวางสิทธิของผูแ้จ้งเบาะแสในการที(จะยงัคงทาํหน้าที( /

ปฏิบติังานต่อไป รวมถึงสิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลที(ไดรั้บการคุม้ครองอื(นๆต่อไป อนัเป็นผลจาก

การที(ผูแ้จง้เบาะแสไดร้ายงานตามนโยบายนี-  การเปิดเผยขอ้มูลจะไดรั้บการคุม้ครองเมื(อ   

ก. การสื(อสาร/การเปิดเผยนั-นกระทาํโดยสุจริต 

ข. ผูแ้จง้เบาะแสมีเหตุผลที(จะเชื(อวา่ ขอ้มูลและการกล่าวหาใดๆในขอ้มูลนั-น โดยส่วนใหญ่มี

นํ-าหนกัเชื(อถือไดว้า่เป็นจริง และ 

ค. ผูแ้จง้เบาะแสไมไ่ดก้ระทาํไปเพื(อผลประโยชน์ส่วนตวั 

 

3.2. แม้ผูแ้จ้งเบาะแสที(แท้จริงจะได้รับการคุ้มครองให้พน้จากการปฏิบติัที(ไม่เป็นธรรมใดๆตามที(
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กาํหนดในที(นี-  การใช้การคุม้ครองนี- ในทางที(ผิดจะตอ้งถูกดาํเนินมาตรการทางวินยั การคุม้ครอง

ตามนโยบายนี- ไม่ไดห้มายถึงการคุม้ครองให้พน้จากมาตรการทางวินยัที(เกิดจากการกล่าวหาที(เป็น

เท็จหรือหลอกลวง และเป็นไปโดยมีเจตนาทุจริต ผูแ้จง้เบาะแสที(มีการแจง้เบาะแสตั-งแต่สามกรณี

ขึ-นไป และต่อมาพบวา่เป็นการแจง้และเปิดเผยโดยทุจริต โดยไม่เป็นสาระ เลื(อนลอย มีเจตนาร้าย 

หรือลกัษณะอื(นใดที(ไม่ใช่โดยสุจริต จะตอ้งถูกตดัสิทธิในการที(จะแจง้เบาะแสหรือเปิดเผยขอ้มูลที(

ได้รับการคุม้ครองในอนาคตตามนโยบายนี-  ทั-งนี-  สําหรับผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว คณะกรรมการ

พิจารณาการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตสงวนสิทธิในการที(จะดําเนินการ/เสนอแนะ

มาตรการทางวนิยัที(เหมาะสมต่อไป  

 
4. การเปิดเผยข้อมูลที2ได้รับการคุ้มครอง 
 

4.1. พนกังานสามารถเปิดเผยขอ้มูลเกี(ยวกบั 
 

ก. การกระทาํใดๆที(ฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีของบริษทั และ

การกระทาํใดๆที(มีผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั 

ข. การกระทาํใดๆที(ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึง กฎ ระเบียบ ประกาศ และนโยบายใดๆ 
 

ค. การกระทาํใดๆที(ผดิกฎหมายในประเทศนั-นๆหรือกฎหมายระหวา่งประเทศ 
 
5.    วธีิปฏิบัติในการรายงาน 
 

5.1. การเปิดเผยขอ้มูลสามารถกระทาํโดยไมต่อ้งเปิดเผยตวัต่อคณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและ
แจง้เบาะแสการทุจริตผา่นช่องทางใดๆดงัต่อไปนี-  

 
ก. อีเมล: wbc@polyplex.com 

 
ข. หนงัสือ: ใหส่้งขอ้มูลไปยงั 

                    (Attn: เลขานุการบริษทั/UCFO)    
หน่วยบรรษทัภิบาล  

บริษทั โพลีเพลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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75/26 อาคารโอเชี(ยนทาวเวอร์ 2 ชั-น 18 ซอยสุขมุวทิ 19 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

 
5.2. การเปิดเผยขอ้มูลที(ได้รับการคุ้มครองอาจกระทาํไปยงัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูแ้จง้เบาะแส 

(กรณีที(ไม่มีลกัษณะที(อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) ในกรณีดงักล่าว ผูบ้งัคบับญัชาจะเสนอ

เรื(องไปยงัคณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต โดยตอ้งระมดัระวงัไม่

เปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส 

 

5.3. สําหรับข้อร้องเรียนที(ผูถู้กกล่าวหาเป็นกรรมการคนใดคนหนึ( งในคณะกรรมการพิจารณาการ

ร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต การยื(นเปิดเผยขอ้มูลให้กระทาํไปยงัประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

5.4. การเปิดเผยขอ้มูลที(ไดรั้บการคุม้ครองควรกระทาํผา่นทางอีเมลหรือเป็นหนงัสือโดยใชภ้าษาองักฤษ 

หากใชภ้าษาของประเทศที(กิจการตั-งอยู ่ใหแ้ปลเป็นภาษาองักฤษเพื(อใชใ้นการสอบสวน 

 
 
6.   วธีิปฏิบัติในการสอบสวนการเปิดเผยข้อมูลที2ได้รับการคุ้มครอง 
 

6.1. คณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตจะตดัสินวา่ กรณีที(เปิดเผยมานั-นมีการ

ปฏิบติัที(ผิดกฎระเบียบหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณหรือไม่ภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัที(ไดรั้บขอ้

ร้องเรียน หากขอ้ร้องเรียนที(ผูถู้กกล่าวหาเป็นกรรมการคนใดคนหนึ(งในคณะกรรมการพิจารณาการ

ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การตัดสินดังกล่าวจะกระทาํโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ซึ( งจะสั(งใหมี้การสอบสวนโดยคณะกรรมการที(จดัตั-งขึ-นเป็นพิเศษ ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร

ที(ไมเ่กี(ยวขอ้งกบัการกระทาํผดิหรือฝ่าฝืนดงักล่าว 
 

6.2. หากคณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตตดัสินวา่กรณีที(เปิดเผยนั-นไม่มี

มูล ก็จะมีการพิจารณาหารือกนัอีกครั- งในที(ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั-งนี-  คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจพลิกคาํตดัสินไดห้ากจาํเป็น 
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6.3. หากคณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตตดัสินวา่กรณีที(เปิดเผยนั-นมีมูล 

ให้ประธานเจ้าหน้าที(บริหารด้านการเงินหรือคนอื(นใดที(แต่งตั- งโดยคณะกรรมการพิจารณาการ

ร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตจะทาํการสอบสวนกรณีความผดิหรือการฝ่าฝืนดงักล่าว หากตาม

กฎหมายแลว้ กรณีความผดิหรือการฝ่าฝืนดงักล่าวตอ้งดาํเนินการโดยกลไกอื(นใด ประธานเจา้หนา้ที(

บริหารด้านการเงินจะส่งเรื( องไปยงัผูมี้อาํนาจหน้าที(ตามกลไกนั-นและติดตามขอรายงานผลการ

สอบสวนจากผูมี้อาํนาจหนา้ที(ตามกลไกนั-นต่อไป 

 
6.4. การสอบสวนอาจตอ้งอาศยัการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ทั-งนี-  บุคคลเหล่านั-นตอ้ง

ใหเ้อกสาร ให้ใชร้ะบบ และขอ้มูล ตามที(ไดรั้บการขอจากคณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและ

แจง้เบาะแสการทุจริตหรือบุคคลอื(นใดที(คณะกรรมการเสนอเพื(อประโยชน์ในการสอบสวน บุคคล

ใดที(คณะกรรมการขอสัมภาษณ์เพื(อประโยชน์ในการสอบสวนตอ้งจดัสรรเวลาสาํหรับการสัมภาษณ์

ดงักล่าวตามความเหมาะสมและใหค้วามร่วมมือที(จาํเป็นเพื(อประโยชน์ในการสอบสวน 
 

6.5. ผูถู้กกล่าวหาจะได้รับการแจง้ถึงข้อกล่าวหาในเวลาที(เหมาะสมในขั-นตอนการสอบสวนที(เป็น

ทางการ โดยจะมีโอกาสแกข้อ้กล่าวหาไดใ้นขั-นตอนการสอบสวน ขอ้กล่าวหาที(ปราศจากหลกัฐาน

สนบัสนุนดีพอจะไมไ่ดรั้บการพิจารณา 
 

6.6. ผูถู้กกล่าวหาตอ้งไม่ก้าวก่ายขั-นตอนการสอบสวน ต้องไม่มีการยึดหน่วง ทาํลาย หรือดดัแปลง

หลกัฐานในการสอบสวน และไม่มีการครอบงาํ โน้มน้าว หรือข่มขู่พยาน หากฝ่าฝืนจะตอ้งไดรั้บ

การลงโทษทางวนิยั 
 

6.7. ประธานเจา้หน้าที(บริหารดา้นการเงินจะยื(นรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการพิจารณาการ

ร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตพร้อมทั-งหลกัฐานต่างๆหากมี ภายในเวลาไม่เกินสองเดือนนบั

จากวนัที(ไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลที(ไดรั้บการคุม้ครอง การขยายเวลาจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติั

จากคณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต 
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7.   ขั<นตอนภายหลงัการสอบสวน 
 

7.1. ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิที(จะไดรั้บแจง้ถึงผลการสอบสวน หากผลการสอบสวนไม่ยืนตามขอ้กล่าวหา จะ

มีการปรึกษาผูถู้กกล่าวหาวา่จะให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะถึงผลการสอบสวนหรือไม่ ทั-งนี-  เพื(อ

ประโยชน์ของผูถู้กกล่าวหาและบริษทั 
 

7.2. หากผลการสอบสวนสรุปไดว้า่ ผูถู้กกล่าวหามีการกระทาํที(ไม่เหมาะสมหรือผิดจรรยาบรรณจริง 

คณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตจะเสนอแนะใหมี้การดาํเนินการแกไ้ข

ที(เหมาะสมหรือใหมี้การลงโทษทางวนิยัตามความจาํเป็นต่อไป 

 
8.     หน้าที2ของผู้สอบสวน 

 
8.1. ดาํเนินการสอบสวนดว้ยความเป็นธรรมและปราศจากอคติ 

8.2. ทาํการหาขอ้เทจ็จริงจนเสร็จสิ-น 

8.3. รักษาความลบัอยา่งเคร่งครัด 

8.4. บนัทึกการพิจารณาหารือของคณะกรรมการและจดัทาํรายงานสรุป 

 
9.      การแจ้งหรือบอกกล่าว  

  
ฝ่ายบุคคลมีหนา้ที(ดูแลให้มีแจง้พนกังานทุกคนในองคก์รใหท้ราบเกี(ยวกบัการบงัคบัใชแ้ละเนื-อหาสาระใน
นโยบายนี-  ตลอดจนแจง้ให้พนกังานใหม่ไดท้ราบตั-งแต่แรกเขา้ทาํงาน นโยบายนี-  รวมทั-งที(จะมีการแกไ้ข
เพิ(มเติมเป็นระยะๆภายหลงั จะประกาศไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

  
10. การแก้ไขเพิ2มเติม 
 
บริษทัสงวนสิทธิในการแกไ้ขเพิ(มเติมหรือเปลี(ยนแปลงนโยบายนี- ไม่วา่ทั-งหมดหรือบางส่วนในเวลาใดๆ
โดยไม่ตอ้งให้เหตุผล อยา่งไรก็ตาม การแกไ้ขเพิ(มเติมหรือเปลี(ยนแปลงดงักล่าวจะไม่มีผลผกูพนัพนกังาน 
นอกเสียจากวา่ไดมี้การแจง้แก่พนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
11. ในกรณีที(ขอ้กาํหนดใดๆในนโยบายนี-ขดัแยง้กบับทบญัญติัในกฎหมาย กฎ และระเบียบของประเทศนั-นๆ 

ใหย้ดึกฎหมาย กฎ และระเบียบของประเทศนั-นๆเป็นหลกั 


