
 

 

 

 
 
 

 
1. นโยบายและหลักการ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้ บริษัทเชื่อว่าพนักงาน
จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม และคาดหวังว่าพนักงานของบริษัทจะต้อง
ประพฤติตนอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบั ติตามนโยบายและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้อง พนักงาน 
การด าเนินงาน และทรัพย์สินต่างๆ จากความเส่ียงที่เกิดจากการประพฤติที่ขัดต่อ
นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจและการทุจริตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงหรือมูลค่าของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทไม่ยินยอมให้มีการกระท าผิดและ
การทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท และจะพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผู้กระท าผิดหรือกระท าการ
ทุจริต 

เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการตามนโยบายและหลักการดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดท านโยบายฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 

(1) เพื่อก าหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนและ
บุคคลภายนอก ให้ข้อมูล รายงานเบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่
เกิดขึ้นในบริษัทได้อย่างมั่นใจ 

(2) เพื่อให้การคุ้มครองพนักงานที่ได้ให้ข้อมูล ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ 
แก่บริษัท อันเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดและการทุจริต ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ 
เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ท างาน พักงาน ไล่ออก หรือ
กระท าการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

(3) เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมในการสอบสวนการกระท าผิดและ
การทุจริต 

(4) เพื่อเป็นการป้องปรามการกระท าผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และ
ช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหาย จากการกระท าผิดหรือการทุจริต 

นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing Policy) 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

 



 

 

 

(5) เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่าจริยธรรมที่ดี ของบริษัทและพนักงาน 

2. ขอบเขตของนโยบาย 

2.1 นโยบายนี้ให้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย 

2.2 นโยบายนี้ครอบคลุมการกระท าผิดและการทุจริต (ทั้งที่ปรากฏแล้ว หรือ สงสัย) 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น 
กรรมการและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย 

3. ค านิยาม 

ข้อความ หรือ ค าใดๆ ที่ใช้ในนโยบายนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความ
ดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น 

ก) “พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจ า พนักงานทดลองงาน และพนักงานสัญญา
จ้างพิเศษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานและสภาพการจ้างของบริษัท 

ข) “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีล าดับแรกถัดจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ
บริหารล าดับที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร ใน
สายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

ค) “ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง พนักงาน ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ ค้า เจ้าหนี้ที่ เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัท 

ง) “ผู้ถูกกล่าวหา” หมายถึง พนักงาน ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือ
หุ้น กรรมการและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย 

จ) “การกระท าผิด” หมายถึง การกระท าใดๆ ของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งเป็นการ
ฝ่าฝืนนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และตามข้อบังคับการ
ท างานของบริษัท ตัวอย่างรูปแบบการกระท าผิด เช่น 

• เปิดเผยสารสนเทศอันเป็นความลับนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ 



 

 

 

• มีผลประโยชน์ขัดกันอย่างร้ายแรง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในฐานะ
พนักงานหรือผู้บริหารมากกว่าประโยชน์ของบริษัท 

• ด าเนินการอันไม่สมควรเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น 
• เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าหรือธุรกิจของบริษัท เพื่อ

แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
• รับหรือแสวงหาส่ิงของอันมีมูลค่าจากผู้รับจ้าง ผู้ส่งสินค้าหรือบุคคลผู้

ให้บริการ หรือส่งสินค้าต่างๆ ให้บริษัท รวมถึงการรับค่านายหน้าในทาง
ลับหรือ “เงินจูงใจใต้โต๊ะ” 

• การบังคับ คุกคาม การละเว้นการปฏิบัติ หรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อพนักงาน ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น 
กรรมการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ตลอดจนบุคคลภายนอก 

ฉ) “การทุจริต” หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมใดๆ ที่มีเจตนาทุจริตโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ง เงิน ผลประโยชน์ หรือการหลีกเล่ียงภาระผูกพัน 
หรือการท าผิดกฎหมายและก่อความเสียหายแก่บริษัท ตัวอย่างรูปแบบการ
กระท าทุจริต เช่น 

• ปลอม หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขโดยมิได้รับอนุญาตซึ่งเอกสาร สัญญา เช็ค 
ดราฟท์ธนาคาร หรือบัญชีธนาคาร ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท
และบริษัทย่อย 

• เข้าท าธุรกรรม หรือภาระผูกพันทางสัญญาในนามของบริษัท โดยไม่มี
อ านาจที่จะท าเช่นนั้น และมีเจตนาท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

• ยักยอกเงิน ทรัพย์สิน หรือวัสดุเครื่องใช้ส านักงาน ตลอดจนท าลาย 
เคลื่อนย้าย เอกสาร ทรัพย์สิน หรือวัสดุส่ิงของต่างๆ รวมทั้งการน าไปใช้
อย่างไม่เหมาะสม 

• จัดการหรือรายงานเรื่องเงิน หรือธุรกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสม 

ช) “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

(ก)  บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็น

ทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม 
(ข) 



 

 

 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

4.1 พนักงาน 

4.1.1 พนักงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบและหรือตาม
ช่องทางที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้โดยทันที หากพบเห็นหรือมีเหตุอัน
ควรเชื่อว่ามีการกระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

4.12 พนักงานต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายที่
เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ท าหน้าที่สอบสวนการกระท าผิดหรือการทุจริต 

4.2 ผู้บริหาร 

4.2.1 เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีหน้าที่สอดส่อง
ดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ 

4.2.2 ผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริม และจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเพื่อป้องกันการกระท าผิด การทุจริต ในส่วน
งานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึง 
• ท าความเข้าใจลักษณะของการกระท าผิดและการทุจริตใดๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นภายในฝ่ายของตนเอง 
• ตระหนักถึงความผิดปกติที่บ่งชี้ถึงการกระท าผิดหรือการทุจริต 

4.2.3 ผู้บริหารมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการสอบสวน และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนการกระท า
ผิดหรือการทุจริต 

4.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบเบื้องต้น ในการสอบสวนการกระท าผิด
หรือการกระท าทุจริต ตามที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

4.4 คณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน มีหน้าที่รับผิดชอบสืบสวนสอบสวน รวมทั้งรวบรวม
พยานหลักฐานและด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความจริง
ว่า ผู้บริหาร หรือพนักงานได้กระท าผิดหรือการทุจริตหรือไม่ 



 

 

 

5. การให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต 

บริษัทถือว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระท าผิดและ
การทุจริต การรายงานหรือให้ข้อมูลจะต้องท าด้วยเจตนาสุจริต การจงใจให้ข้อมูลอัน
เป็นเท็จหรอืใส่ร้ายผู้อืน่ท าให้บุคคลอืน่และบริษัทเสียหาย จะถูกบริษัทลงโทษทางวินัยและ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย ในการให้ข้อมูล รายงานหรือแจ้งเบาะแส ให้พนักงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังนี้ กรณีผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนักงาน เมื่อพบเห็น 

หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการเป็นผู้
ก าหนด ทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ตามแบบการให้ข้อมูลพบ
เห็นการกระท าผิดและการทุจริต (เอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ พนักงานไม่ควรที่จะด าเนินการ
สอบสวน หรือซักถามใดๆ เกี่ยวกับการกระท าที่สงสัยด้วยตนเอง 

กรณีผู้แจ้งเบาะแสมิใช่พนักงาน เมื่อพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการ
กระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อยสามารถแจ้งผ่าน
ช่องทางในข้อ 5.2 

 ในการแจ้งการกระท าผิดหรือการทุจริต ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว้ อย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่ จะเปิดเผย
หรือไม่เปิดเผยชื่อของตนเองกับกรรมการสอบสวนในชั้นสอบสวนได้ 

5.1 หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อหน่วยงานรบัเรื่อง
ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส สามารถเลือกแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้ 

5.1.1 ผู้ประสานงานฝ่ายตรวจสอบภายใน : คุณวราพร รุ่งเรืองพัฒนา 
โทร. 02-681-8700 ต่อ 101 หรือ  
E-mail: [waraporn@iii-logistics.com] 

5.1.2 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์:  คุณสุภาพร วาดวงศรี 
โทร. 02-681-8700 ต่อ127 หรือ  
E-mail: [supaporn@iii-logistics.com] 

5.1.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : คุณวุฒิพงษ์  โมฬีชาติ 
E-mail: [woodtipong.mo@gmail.com] 
 



 

 

 

ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการจัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการกระท าผิด
หรือการทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท  

ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายต่างๆ ตามข้อ 5.1.1 และ 5.1.2 เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระท าผิด
หรือการทุจริตเกิดขึ้น ต้องรายงานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือของสายงาน
ธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ทันที  

5.2 หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่จัดท าทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้อง
จัดท ารายงานสรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต ให้ที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 

6. การสอบสวนการกระท าผิดและการทุจริต 

การสอบสวนการกระท าผิดและการทุจริต ต้องด าเนินการด้วยความเที่ยงธรรมและ
ปราศจากอคติใดๆ เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์เรื่องที่ร้องเรียนว่าผู้ที่ถูก
กล่าวหาได้กระท าผิดหรือการทุจริตหรือไม่ และต้องดูแลรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียง
ของผู้ถูกกล่าวหา พนักงานและบริษัท  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับใน
เบื้องต้นร่วมกับฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทหรือ
สายธุรกิจ ในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถด าเนินการ
สอบทานเอกสาร ข้อมูล E-mail ตลอดจนข้อมูลอื่นใดของบริษัทหรือที่บริษัทมีความ
เกี่ยวข้อง และสอบถามข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลได ้

เมื่อตรวจสอบข้อมูลและพบว่าข้อมูลที่ได้รับมีมูลข้อเท็จจริงว่าอาจมีการกระท าผิดหรือ
การทุจริต ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่าย
กฎหมาย ด าเนินการเสนอผู้มีอ านาจของบริษัทหรือสายธุรกิจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เว้นแต่กรณีเป็นลักษณะการกระท าผิดจรรยาบรรณให้รายงานคณะกรรมการ
จัดการ เพื่อด าเนินการสอบสวนตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

กรณีที่คาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหาย เกินกว่า 1 ล้านบาท หรือเกี่ยวข้องต่อชื่อเสียง
ของบริษัท ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานให้ ประธานคณะกรรมการบริษัท / 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบโดยทันที 

 



 

 

 

6.1 คณะกรรมการสอบสวน  

คณะกรรมการสอบสวนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

6.1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) 
คน โดยมีประธานคณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้บริหารระดับตั้งแต่ ED 
ขึ้นไป และควรมีตัวแทนจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
และฝ่ายกฎหมาย เข้าร่วมเป็นกรรมการ  

กรรมการสอบสวนต้องมีความเป็นอิสระ มีความรู้และคุณสมบัติที่
เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนตามนโยบายนี้ และจะต้องไม่เป็น
บุคคลดังต่อไปนี้  

ก) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ต้องสงสัย 
ข) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ต้อง

สงสัย นอกเหนือจากการจ้างงานกับบริษัท  
ค) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา  
ง) มีเหตุอื่น ซึ่งอาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นธรรม 

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับ ED ในสายงานที่ต้องสงสัยกระท าผิดหรือการ
ทุจริตอาจส่งตัวแทนจากสายงานที่มีความเป็นอิสระจากผู้ต้องสงสัย
กระท าผิดหรือการทุจริตเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนและให้ข้อมูล นอกจากนี้
คณะกรรมการสอบสวนอาจเชิญผู้ เชี่ยวชาญต่างๆ เช่น ด้านความ
ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ในกรณีที่ผู้ต้องสงสัยกระท าผิดหรือทุจริต เป็นผู้บริหารระดับสูง ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนต้องมีระดับที่ สูงกว่าผู้ที่ถูกสอบสวน และ
กรรมการจากฝ่ายต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายนั้นๆ 

6.1.2 อ านาจในการสอบสวน 

เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้  

ก) สอบสวนค้นหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน เพื่อให้การสอบสวนได้
ความจริง ยุติธรรม 



 

 

 

ข) เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้อย่างอิสระและ
ไม่จ ากัด 

ค) มีอ านาจในการสอบถาม ส าเนา และ/หรือ เคล่ือนย้ายไฟล์ ตู้ หรือ
อุปกรณ์เก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทที่พนักงาน หรือฝ่ายต่างๆ 
เก็บรักษา โดยจะแจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้รับผิดชอบ
เห็นชอบก่อนหรือไม่ก็ได้  

ง) มีอ านาจในการว่าจ้าง (ตามระเบียบของบริษัท) ขอความร่วมมือ
หรือช่วยเหลือ จากบุคคลภายนอกตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

จ) แต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการตามที่กล่าว
ข้างต้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการสอบสวน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนไม่มีอ านาจในการลงโทษ ไล่ออก หรือเลิก
จ้างผู้ใด อย่างไรก็ตาม อาจให้ค าแนะน าเพื่อด าเนินการให้มีการลงโทษ
ทางวินัยในรายงานสอบสวนก็ได้  

6.2 การด าเนินการสอบสวน 

ในการด าเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรมไม่ค านึงถึงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน หรือความส าคัญใดๆ ของผู้
ต้องสงสัยกระท าผิด หรือการทุจริต ที่มีต่อบริษัท 

6.3 ก าหนดระยะเวลาการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการสอบสวนและจัดท ารายงานผลการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายในส่ีสิบห้า (45) วัน นับจากวันที่ได้รับทราบหนังสือ
แต่งตั้ง  
ถ้ามีความจ าเป็นซึ่งไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ 
ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนล่าช้า เพื่อขอขยาย
เวลาต่อผู้มีอ านาจ ครั้งละไม่เกินสามสิบ (30) วัน 

6.4 การรายงานผลการสอบสวน 

เมื่อด าเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดท ารายงานผล
การสอบสวนรายงานต่อผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้ง
ประธานคณะกรรมการจัดการหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  

 



 

 

 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หัวหน้าฝา่ยกฎหมาย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี  

ทั้งนี้ รายงานผลการสอบสวนควรประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ (ตัวอย่าง
รายงานผลการสอบสวน เอกสารแนบ 2)   

ก)  วัน เวลาและสถานที่ ที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น 
ข)  ลักษณะหรือประเภทของการกระท าผิดและการทุจริต  
ค)  จ านวนและมูลค่าเป็นตัวเงินของทรัพย์สิน หรือรายการอื่นใด ที่สงสัยว่า

เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่สูญเสีย หรือเสียหายให้ประเมินมูลค่า
ดั้งเดิม และมูลค่าปัจจุบันด้วย)  

ง)  ค าแถลงว่ามีการทุจริต หรือมีความประมาทเลินเล่อในส่วนของบุคคล ได้
มีการรายงานให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือไม่ (ถ้ามี
แจ้งรายละเอียดบุคคล และสภาพของการกระท าที่น่าสงสัย การละเว้น 
หรือความประมาท)  

จ)  การสูญเสีย ความเสียหาย หรือการยักยอก มีประกันภัยคุ้มครองหรือไม่  
ฉ)  จุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการ

ท างานที่ได้ก าหนดไว้ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
ช)  สรุปผลของการสอบสวน  

นอกจากนี้  ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการสอบสวนต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งถัดไป 

7. การลงโทษทางวินัยและการด าเนินคดีทางกฎหมาย 

บริษัทจะใช้รายงานผลการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่า บริษัทควรด าเนินการอย่างไรต่อ
ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบสวน การพิจารณาจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ได้มา
ในแต่ละกรณี ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือคาดว่าจะเสียหายต่อบริษัท และส่ิงที่ต้อง
ด าเนินการตามกฎหมาย การด าเนินการอย่างใด ขึ้นอยู่กับลักษณะความร้ายแรงของ 

ข้อเท็จจริงและเรื่อง โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานและสภาพการ
จ้างของบริษัท 

 

 



 

 

 

7.1 การลงโทษทางวินัย 

7.1.1 บริษัทจะด าเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานและสภาพ
การจ้างของบริษัท ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
พักงาน  จนถึงให้ออกจากงาน หากปรากฏว่าพนักงานได้กระท าผิดจริงตามที่ได้
มีการสอบสวนแล้ว 

นอกจากนี้ บริษัทจะด าเนินการลงโทษทางวินัยต่อหัวหน้างาน หรือพนักงานคน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบอย่างเพียงพอ 

7.1.2 การพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระท าผิด ให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัติตามตารางอ านาจอนุมัติของบริษัทเป็นผู้พิจารณาตัดสินลงโทษ 
ในกรณีที่ผู้กระท าผิดเป็นผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ MD / ED  ขึ้นไป ให้
คณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณาตัดสินลงโทษ โดยต้อง
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก่อน 

7.1.3 การพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระท าผิด (ถ้ามี) ควร
ด าเนินการภายใน 30 วัน เมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้ว 

 7.2  การด าเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญา 

กรณีการกระท าผิดหรือการทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ ของบริษัท หรือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ประธาน
คณะกรรมการจัดการ เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาตัดสินว่าจะด าเนินคดีทาง
แพ่งและหรือคดีอาญาต่อผู้กระท าผิด โดยร่วมพิจารณากับหัวหน้าฝ่ายการเงิน
และบัญชี  หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และต้องแจ้ งผลการพิจารณานั้นต่อ
คณะกรรมการจัดการทราบ  

ในกรณีที่ผู้กระท าผิดเป็นผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ Senior Manager ขึ้นไป ให้
คณะกรรมการจัดการเป็นผู้ตัดสินว่าจะด าเนินคดีทางแพ่งและหรือคดีอาญาต่อ
ผู้กระท าผิด โดยต้องปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก่อน 
และต้องแจ้งผลการพิจารณานั้นต่อคณะกรรมการบริษัททราบ 
 

 



 

 

 

8. การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 

8.1  เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต บริษัท
จะก าหนดให้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการ
คุ้มครอง โดยปกปิดชื่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ในชั้นความลับ (Confidential) 
ตามข้อก าหนดของบริษัทว่าด้วยการก าหนดชั้นความลับ และการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารโดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และผู้ได้รับข้อมูลจาก
การปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่ เก็บรักษาข้อมูล ข้อ
ร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
ที่กฎหมายก าหนด 

8.2 บริษัทไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ข้อมูลการกระท าผิดและการ
ทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนา
สุจริต บริษัทจะให้ความคุ้มครองและห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท เลิก
จ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะด าเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้
ข้อมูลเรื่องการกระท าผิดหรือการทุจริต รวมถึงการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีที่
ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่น รวมไปถึงกรณีบุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องด าเนินคดี เป็นพยาน ให้
ถ้อยค า หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ หากผู้ใดกระท า
การฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมาย
ก าหนด หากการกระท านั้นถือเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย 

8.3   บริษัทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะ
พิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความส าคัญของเรื่องที่ร้องเรียน ในกรณีที่
ผู้ร้องเรียนถูก ข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์โดย
ทันที ซึ่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ให้
ข้อมูล ตามนโยบายฉบับนี้ 

8.4  กรณีพนักงานให้ข้อมูลการกระท าผิดหรือการทุจริต ด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่า
ภายหลังบริษัทได้ด าเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระท าผิดตามที่ได้
ร้องเรียน บริษัทจะไม่ด าเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม 
หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียน และได้ท าด้วย 



 

 

 

 เหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะ
พิจารณาด าเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ข้อมูล ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้
ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 

9. แนวปฏิบัติส าหรับการสอบสวน 

แนวปฏิบัติต่อไปนี้ก าหนดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเที่ยงธรรม 

9.1 การสั่งพักงานระหว่างสอบสวน  

  ในระหว่างขั้นตอนของการสอบสวนตามนโยบายนี้ คณะกรรมการสอบสวนอาจ
เสนอให้หัวหน้างานระดับตั้งแต่ MD / ED ขึ้นไป โดยการปรึกษาร่วมกับฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีค าส่ังพักงานพนักงานที่ต้องสงสัยว่ากระท าผิด
หรือการทุจริตได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัท  

9.2 การตรวจสอบเอกสารและการตรวจค้น  

 คณะกรรมการสอบสวน ควรเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆ เพื่อเข้าใจข้อเท็จจริง เรื่องราวทั้งหมด รวมทั้งจัดเก็บเอกสารไว้ในที่
ปลอดภัย ก่อนเริ่มด าเนินการสอบถ้อยค า 
ในกรณีต้องมีการค้นตัวหรือค้นหาเอกสารส่วนตัวของพนักงาน เช่น กระเป๋าเงิน 
กระเป๋าถือ เพื่อหาเอกสารหรือหลักฐาน จะต้องให้ผู้ถูกตรวจค้นลงนามยินยอม
ในแบบหนังสือยินยอมให้ตรวจค้น (เอกสารแนบ 3) หากพนักงานปฏิเสธไม่ลง
นาม ก็ให้บันทึกเป็นหมายเหตุไว้ด้วย  

9.3 การสอบถ้อยค า 

9.3.1 การสอบถ้อยค า เป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ต้องการจากผู้ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้อง  

กรรมการสอบสวน มีอ านาจเข้าถึง ติดต่อ สอบถามพนักงานและบุคคล
อื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ในระหว่างการค้นหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ใน
การสอบสวนคณะกรรมการสอบสวน ไม่จ าเป็นต้องแจ้งฝ่ายจัดการ และ
ผู้จัดการอื่นๆ ถึงการติดต่อพนักงานในระหว่างการค้นหาข้อเท็จจริง  

 



 

 

 

9.3.2 การสอบถ้อยค า อาจขอให้ผู้ต้องสงสัยหรือบุคคลอื่นใด ให้ถ้อยค าเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือโดยการบันทึกเทปก็ได้ การสอบถ้อยค าทุกครั้ง
ควรมีตัวแทนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมและควรมีประธาน
คณะกรรมการสอบสวนเข้าร่วมด้วย 

9.3.3 ให้ผู้แทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน 
เป็นผู้ ท าบันทึกการสอบถ้อยค า ไว้อย่ างรัดกุม  และ ให้ประธาน
คณะกรรมการสอบสวน และผู้ให้ถ้อยค าลงนามในบันทึกทุกครั้ง หากผู้ให้
ถ้อยค าปฏิเสธไม่ลงนาม ก็ให้บันทึกเป็นหมายเหตุไว้ด้วย ในการสอบสวน
อาจใช้เทปบันทึกการสอบถ้อยค าก็ได้ 

9.3.4 การสอบถ้อยค าใดๆ ควรด าเนินการในห้องจัดไว้เป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่มี
การข่มขู่ และจะต้องหลีกเล่ียงการกล่าวหาต่างๆ  

เมื่อเสร็จส้ินการสอบถ้อยค า ควรให้ผู้ถูกสอบถ้อยค าลงนามในเอกสาร
ว่า ตนเองรับทราบว่าจะต้องเก็บเรื่องที่ได้มีการซักถามต่างๆ นั้นไว้เป็น
ความลับ 

9.4 การสอบถ้อยค าผู้ถูกกล่าวหา 

  คณะกรรมการสอบสวนควรสอบถ้อยค ากับผู้ต้องสงสัยทุกคน ทั้งนี้ การสอบ
ถ้อยค าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องสงสัยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกล่าว
กล่าวหาในด้านของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญของกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง
ตามหลักของกระบวนการยุติธรรม โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ต้องสงสัยจะให้ความ
ร่วมมือในการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม ส่ิงส าคัญคือการบันทึกข้อมูลตามที่ผู้ถูก
กล่าวหาได้ให้ไว้อย่างถูกต้อง บันทึกถ้อยค านี้อาจถูกใช้ในการพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยหรือการด าเนินการทางกฎหมาย 

9.5 การใช้อิทธิพลเหนือการสอบสวน 

  ทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องในการสอบสวน พึงตระหนักว่า ตนเองมีหน้าที่ คือการหา
ความจริงให้ปรากฏ ดังนั้น ต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปมีอิทธิพลที่มีผลต่อการ
สอบสวน 

 

 



 

 

 

10. การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิดเผย 

10.1 ในระหว่างการสอบสวนการทุจริต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ใน
การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และบันทึกการให้ถ้อยค า ทั้งหมดที่ได้รับมา เมื่อ
ด าเนินการสอบสวนเสร็จส้ินแล้วให้น าส่งต้นฉบับของบันทึกการให้ถ้อยค าและ
เอกสารประกอบ รวมทั้งเทปบันทึกการให้ถ้อยค าแก่หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เป็นผู้จัดเก็บรักษา  

10.2 ห้ามจัดท าส าเนารายงานผลการสอบสวน (ไม่ว่าโดยการพิมพ์ หรือวิธีการอื่นใด) 
ส่งให้บุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยแก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในหน้ารายงาน
เท่านั้น หากผู้ใดต้องการขอรายงานผลการสอบสวนหรือท าส าเนา ต้องจัดท า
เป็นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในพร้อมเหตุผล
ตามสมควร 

11. การรักษาความลับ 

11.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับข้อมูลการกระท าผิดหรือการทุจริต และการสอบสวน ต้อง
เก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้น
แต่เป็นการเปิดเผยตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

11.2 ห้ามน ารายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทั้งนี้  เพื่อเป็นการ
หลีกเล่ียงการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลผู้ต้องสงสัย แต่ภายหลัง
พบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และเพื่อป้องกันความเส่ียงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับ
บริษัท  

11.3 ในกรณีถูกสอบถามจากส่ือมวลชน นักลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ให้แจ้งว่า 
“ตนเองไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถหารือหรือเปิดเผยเรื่องนี้ได้” และให้ผู้ที่
สอบถามติดต่อผ่านช่องทางที่บริษัทก าหนดไว้ เช่น ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

12. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 การปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ควรศึกษาและปฏิบัติควบคู่กับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

ก) นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 



 

 

 

ข)  ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานและสภาพการจ้างของบริษัท  ทริพเพิล ไอ 
โลจิสติกส์ จ ากัด และบริษัทย่อย 

ค)  อ านาจอนุมัติของบริษัท 

13. ค าถามเกี่ยวกับนโยบาย 
หากมีข้อสงสัยหรือค าถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ สามารถสอบถามได้กับหัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ของบริษัทหรือสายงานที่ตนเองสังกัด 

14. การดูแลและทบทวนนโยบาย 
ฝ่ายตรวจสอบภายในขอบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม ดูแลให้การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัตินี้ รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง 

 
นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  21 มีนาคม 2560 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
เอกสารแนบ1 

 
แบบการใหข้อ้มลู/รายงานการกระท าผดิและการทจุรติ 

Misconduct and Fraud Reporting 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง : __________________ วันที่เกิดหรือพบเห็นการกระท าผิด_________________ 

Concerned Company Date of incident (and/or date misconduct was discovered) 
 
สถานที่เกิดเหตุ :  

Where incident occurred  
_________________________________________________________________________ 
 
ลักษณะหรือประเภทของการกระท าผิดหรือการทุจริตที่เกิดขึ้น (ความผิดปกติของบัญชี การปลอม
แปลงข้อมูลบริษัท การยักยอก ขโมยเงิน สินค้า ฯลฯ) 

Nature/Type of misconduct or fraud (accounting/audit irregularities, falsification of 
company records, theft of cash or goods, etc.): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
แหล่งข้อมูลที่ช่วยให้ขยายผลน าไปสู่การสอบสวน รวมถึง ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน 
ลูกค้า การร้องเรียน การพบการขโมย 

Source of information leading to investigation, including name of person, if appropriate 
(e.g. employee or customer, complaint, anonymous source, discovery of theft, financial 
analytics) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

 
 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ท่านเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และเหตุที่
ท าให้ท่านเชื่อ 

Name and job title of person or persons believed to be involved in incident and the basis 
for such belief:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
มูลค่าของเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง / ประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
จัดท าโดย (___________________________)  วันที่ : ______________________ 
Prepared by (optional):                                 Date: 
 
หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้าจ าเป็น) 
Note: Attach additional sheets if necessary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
เอกสารแนบ2 
 

ตวัอยา่งแบบรายงานผลการสอบสวน 
บรษิทั [•] 

 
รายงานผลการสอบสวน 
XXX XXX XXX (ชื่อ ฝ่าย) 
XXX XXX XXX (หัวข้อเรื่อง) 
 
คณะกรรมการสอบสวน 
Xxx xxx xxx (ประธาน) ต าแหน่ง 
Xxx xxx xxx ต าแหน่ง, Finance 
Xxx xxx xxx ต าแหน่ง, Whistle Blowing 
Xxx xxx xxx ต าแหน่ง, Internal Audit 
Xxx xxx xxx ต าแหน่ง, Human Resources 
Xxx xxx xxx ต าแหน่ง 
 
วันที่รายงาน: 
 
ส าเนาเรียน 
Xxx xxx xxx ต าแหน่ง 
Xxx xxx xxx ต าแหน่ง 
Xxx xxx xxx ต าแหน่ง 
Xxx xxx xxx ต าแหน่ง 
Xxx xxx xxx ต าแหน่ง 
Xxx xxx xxx ต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สารบญั 
                                                                                                                                                              

หน้า                                                                                                                                                                                    
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
1. บทน า 
 
2. การสอบสวนเบื้องต้น 
 
3. การกระท าผิดหรือการทุจริตที่เกิดขึ้น 
 
4. ขอบเขตการท างานของคณะกรรมการสอบสวน 
 
5. การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎหมาย 
 
6. จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 
 
7. การด าเนินการใดๆ ที่ได้ท าไปจนถึงปัจจุบัน 
 
8. สรุปผลของการสอบสวน 
 
9. การด าเนินการลงโทษทางวินัยที่ด าเนินการจนถึงปัจจุบัน /  
    ข้อเสนอการลงโทษทางวินัย (ถ้ามี) 
 
เอกสารแนบ 
 
โครงสร้างของฝ่ายที่การกระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น 
 
ข้อมูลประวัติการท างานของพนักงานที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดหรือทุจริต 
 
 



 

 

 
 
เอกสารแนบ3 
 

หนงัสอืยนิยอมใหต้รวจคน้ 
Letter of Consent 

 

วันที่: ___________________________ 
Date: ___________________________ 
 

ถึง :  บริษัท [•] 
To:   [•] 
 

เรียน : [ ช่ือของประธานคณะกรรมการสอบสวน ] 
Attn : [Name of Chairman of Investigation Committee] 
 

ด้วยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจค้นและตรวจสอบ โดย: 
This letter confirms my consent to a search and inspection by: 
นาย / นางสาว / นาง _______________________________________ 
Mr. / Ms. / Mrs. 
 

เมื่อวันที่   _________________________________________________ 
On [insert date(s)] 
 

ซึ่งมีรายการทรัพย์สินส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ตรวจค้น ดังนี้ 
of the following personal effects in my possession or control (including, where 
applicable, all contents of the same): 
[Specify below the personal effects to be searched] 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

ลงนาม 
Signed: 
______________________________________________ 
ชื่อ- นามสกุลของพนักงานและ เลขที่พนักงาน 
[Employee’s Name and Company ID Number] 


