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นโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอรรั์ปชัน 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

 บรษัิท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) ไดแ้สดงเจตนารมณ ์และความมุ่งมั่นในการต่อตา้น

การทจุรติและคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทและกลุ่มบริษัท (บรษัิทฯ) มีการกาํหนดนโยบาย

แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการดาํเนินการที่เหมาะสมเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและคอรร์ัปชันที่อาจ

เกิดขึน้ และเพื่อช่วยใหก้ารดาํเนินการและการตดัสินใจทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดา้นการทจุรติและคอรร์ปั

ชนัไดร้บัการพิจารณาและปฏิบติัอย่างรอบคอบ ถกูตอ้ง เป็นรูปธรรม 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหป้รบัปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผู้

แจง้เบาะแสการทจุรติและคอรร์ปัชนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั และคู่มือ

มาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั ที่ปรบัปรุงและจดัทาํขึน้ใหม่ รวมถึงนโยบายและหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ 

ที่เก่ียวขอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทัง้นีเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานที่ชดัเจนของบริษัทฯ ในการดาํเนิน

ธุรกิจที่จะพฒันาไปสูอ่งคก์รแห่งความยั่งยืนต่อไป 

1.  นโยบายและหลักการ 

 บริษัทและกลุ่มบรษัิทยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตาม

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ไดก้าํหนดไว ้บรษัิทเชื่อว่าพนกังาน

จะตอ้งไดร้บัการปฏิบติัอย่างยุติธรรม และคาดหวงัว่าพนกังานของบริษัทจะตอ้งประพฤติตนอย่างมืออาชีพ 

ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต และปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุม่บริษัทอย่างเคร่งครดั 

บรษัิทมุ่งมั่นที่จะปกปอ้ง พนกังาน การดาํเนินงาน และทรพัยส์ินต่าง ๆ จากความเสี่ยงที่เกิดจากการประพฤติ

ที่ขัดต่อนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการกระทาํผิดเก่ียวกับการทุจริตและคอรร์ปัชนัต่าง ๆ    ที่อาจ

เกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือมลูค่าของผูถื้อหุน้ของบรษัิท ดงันัน้ บรษัิทไม่ยินยอมใหมี้การกระทาํผิด

เก่ียวกับการทจุรติและคอรร์ปัชนัเกิดขึน้ในบรษัิท และจะพิจารณาลงโทษทางวินยักับผูก้ระทาํผิดหรือกระทาํ

การทุจริตและคอรร์ัปชันเพื่อใหบ้ริษัทสามารถดาํเนินการตามนโยบายและหลักการดังกล่าวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงไดจ้ดัทาํนโยบายฉบบันีขึ้น้โดยมีวตัถปุระสงคส์าํคญั ดงันี ้

 1.1 เพื่อกําหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอก        

ใหข้อ้มลู รายงานเบาะแสการกระทาํผิดหรือการทจุรติและคอรร์ปัชนัใด ๆ ที่เกิดขึน้ในบรษัิทไดอ้ย่างมั่นใจ 

 1.2 เพื่อใหก้ารคุม้ครองพนกังานที่ไดใ้หข้อ้มลูหรือแจง้เบาะแส ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ

ใดๆ แก่บริษัท อันเก่ียวขอ้งกับการกระทาํผิดหรือทุจริตและคอรร์ปัชนั ไม่ใหถู้กคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลง

ตาํแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทาํงาน พักงาน ไล่ออก หรือกระทาํการอ่ืนใดที่มีลกัษณะเป็นการ

ปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม  
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 1.3 เพื่อกาํหนดแนวปฏิบติัที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมในการสอบสวนการกระทาํผิดหรือการทุจริต

และคอรร์ปัชนั 

 1.4 เพื่อเป็นการปอ้งปรามการกระทาํผิดหรือการทจุริตและคอรร์ปัชนั ที่อาจเกิดขึน้ในองคก์ร และ

ช่วยใหส้ามารถตรวจพบและลดความเสียหาย จากการกระทาํผิดหรือการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

 1.5 เพื่อเป็นการสง่เสรมิภาพลกัษณแ์ละคณุค่าจรยิธรรมที่ดี ของบรษัิทและพนกังาน 

 1.6 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการแจง้เบาะแส การรอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอรร์ปัชัน 

รวมทัง้การใหค้วามคุม้ครองใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส หรือใหข้อ้มลู รวมถึงผูท้ี่ปฏิเสธการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

2.  ขอบเขตของนโยบาย 

 2.1 นโยบายนีใ้หใ้ชบ้งัคบักบัพนกังานทกุคนของบรษัิท และบรษัิทย่อย 

 2.2 นโยบายนีค้รอบคลมุการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอรร์ปัชนั (ทัง้ที่ปรากฏแลว้หรือสงสยั) 

ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน ผูข้ายสินคา้/บรกิาร เจา้หนี ้ลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุ่ม

ซึ่งมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท และ/หรือบรษัิทย่อย 

 2.3 นโยบายนีคุ้ม้ครองผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ของบริษัทฯ ซึ่งพบเบาะแสการทจุรติและคอรร์ปัชนั

ของพนักงาน หรือผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการ หรือไดร้ับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตและคอรร์ัปชัน 

สามารถแจง้เบาะแส / รอ้งเรียน ผ่านช่องทางที่บรษัิทฯ ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายนี ้

3.  คาํนิยาม 

 ขอ้ความหรือคาํใด ๆ ที่ใชใ้นนโยบายนี ้ใหมี้ความหมายดังต่อไปนี ้ เวน้แต่ขอ้ความดังกล่าวจะ

แสดงหรือไดอ้ธิบายไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

 3.1 “พนักงาน” หมายถึง พนกังานประจาํ พนกังานทดลองงาน และพนกังานสญัญาจา้งพิเศษ 

ตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานและสภาพการจา้งของบรษัิท 

 3.2 “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับบริหารสี่ลาํดับแรกถัดจากประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารลงมาผูซ้ึ่งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากับผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารลาํดบัที่สี่ทกุราย และใหห้มายความ

รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร ในสายงานบญัชี หรือการเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

 3.3 “ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง พนกังาน ผูบ้รหิาร ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ของบริษัท และ/หรือ

บรษัิทย่อย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนีท้ี่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินงานของบรษัิท 

 3.4 “ผู้ถูกกล่าวหา” หมายถึง พนกังาน ผูข้ายสินคา้/บรกิาร เจา้หนี ้ลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ กรรมการ

และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ซึ่งมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทและ/หรือบรษัิทย่อย 

 3.5 “การกระทําผิด” หมายถึง การกระทาํใด ๆ ของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน

นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษัท ตวัอย่างรูปแบบการ

กระทาํผิด เช่น 

  -  เปิดเผยสารสนเทศอนัเป็นความลบันอกเหนือไปจากวตัถปุระสงคท์างธุรกิจ 
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  -  มีผลประโยชน์ขัดกันอย่างรา้ยแรง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในฐานะพนักงานหรือ

ผูบ้รหิารมากกว่าประโยชนข์องบรษัิท 

  -  ดาํเนินการอนัไม่สมควรเพื่อประโยชนข์องตนเอง หรือผูอ่ื้น 

  -  เปิดเผยหรือใชข้อ้มลูความลบัทางการคา้หรือธุรกิจของบรษัิท เพื่อแสวงหาประโยชนส์ว่นตนหรือผูอ่ื้น 

  -  รบัหรือแสวงหาสิ่งของอนัมีมลูค่าจากผูร้บัจา้ง ผูส้ง่สินคา้หรอืบคุคลผูใ้หบ้รกิาร หรือสง่สินคา้

ต่าง ๆ ใหบ้รษัิท รวมถึงการรบัค่านายหนา้ในทางลบัหรือ “เงินจงูใจใตโ้ต๊ะ” 

  -  การบงัคบั คกุคาม การละเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน

ผูข้ายสินคา้/บรกิาร เจา้หนี ้ลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืน ๆ ตลอดจนบคุคลภายนอก 

 3.6 “การทุจริต” หมายถึง การแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบดว้ยหน้าที่หรือดว้ยกฎหมายของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทัง้ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ของลูกคา้ และของคู่คา้ หรือคู่สญัญาของ

บริษัทหรือกลุ่มบริษัท อาทิ การทาํหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนาํทรัพย์สินของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท           

ไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทําในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์ 

ตวัอย่างเช่น 

  -  ปลอม หรือเปลี่ยนแปลงแกไ้ขโดยมิไดร้บัอนุญาตซึ่งเอกสาร สญัญา เช็ค ดราฟทธ์นาคาร 

หรือบญัชีธนาคาร ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

  -  เขา้ทาํธุรกรรม หรือภาระผกูพนัทางสญัญาในนามของบริษัท โดยไม่มีอาํนาจที่จะทาํเช่นนัน้ 

และมีเจตนาทาํเพื่อประโยชนส์ว่นตนหรือผูอ่ื้น 

  -  ยักยอกเงิน ทรัพยส์ิน หรือวัสดุเครื่องใชส้าํนักงาน ตลอดจนทาํลาย เคลื่อนยา้ย เอกสาร 

ทรพัยส์ิน หรือวสัดสุิ่งของต่าง ๆ รวมทัง้การนาํไปใชอ้ย่างไม่เหมาะสม 

  -  จดัการหรือรายงานเรื่องเงิน หรือธุรกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสม 

 3.7  “คอรรั์ปชัน” หมายถึง การกระทาํ หรือความประพฤติใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิชอบ

ดว้ยกฎหมาย ดว้ยการให ้ ขอให ้เสนอว่าจะให ้ใหค้าํมั่นสญัญา รบั หรือเรียกรอ้งสินบน เพื่อประโยชนข์อง

ตนเอง หรือผูอ่ื้น ไม่ว่ากระทาํดว้ยตนเอง หรือผ่านบุคคลอ่ืนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํจาก หรือ

กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานกํากับดูแลตามกฎหมายใด หรือ            

องคก์รสาธารณกุศล (เรียกรวมกันว่า “เจา้หนา้ที่”) และไม่ว่าจะเป็นการกระทาํ หรือเป็นเจา้หนา้ที่ใน หรือ

ต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อํานาจที่ไม่ถูกต้อง         

อันเป็นการใหไ้ดม้า หรือรักษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือไดร้ับการปฏิบัติ หรือไดเ้ปรียบเป็นพิเศษที่ไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย หรือเพื่อชกัจงูใจเจา้หนา้ที่อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ที่ 

 3.8 “บริษัทย่อย” หมายถึง บรษัิทที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

  (ก) บรษัิทที่ผูอ้อกหลกัทรพัยมี์อาํนาจควบคมุกิจการ 

  (ข) บรษัิทที่บรษัิทตาม (ก) มีอาํนาจควบคมุกิจการ 

  (ค) บริษัทที่อยู่ภายใตอ้าํนาจควบคมุกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจาก

การอยู่ภายใตอ้าํนาจควบคมุกิจการของบรษัิทตาม (ข) 
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4.  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 4.1 พนกังาน 

  4.1.1 พนักงานมีหน้าที่ตอ้งแจ้งใหผู้้บังคับบัญชาในสายงานทราบและหรือตามช่องทางที่

กาํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันีโ้ดยทนัที หากพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเชื่อว่ามีการกระทาํผิดหรือการทุจริตและ

คอรร์ปัชนัเกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบับรษัิท กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

  4.1.2 พนกังานตอ้งใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือแก่ฝ่ายบรหิารหรือฝ่ายที่เก่ียวขอ้งของบริษัท 

ที่ทาํหนา้ที่สอบสวนการกระทาํผิดหรือการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

 4.2 ผูบ้รหิาร 

  4.2.1 เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีหน้าที่สอดส่องดูแลและ

สง่เสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

  4.2.2 ผูบ้ริหาร มีหนา้ที่รบัผิดชอบสง่เสรมิและจดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและ

มีประสิทธิผลเพื่อปอ้งกนัการกระทาํผิดการทจุรติและคอรร์ปัชนั ในสว่นงานที่ตนเองรบัผิดชอบอยู่ รวมถึง 

   -  ทาํความเขา้ใจลกัษณะของการกระทาํผิดและการทจุรติและคอรร์ปัชนัใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้

ภายในฝ่ายของตนเอง 

   -  ตระหนกัถึงความผิดปกติที่บ่งชีถ้ึงการกระทาํผิดหรือการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

  4.2.3 ผูบ้ริหารมีหนา้ที่ใหก้ารสนับสนุนและร่วมมือแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

สอบสวน และฝ่ายที่เก่ียวขอ้งในการสอบสวนการกระทาํผิดหรือการทจุรติและคอรร์ปัชนั                         

 4.3 ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการ 

 ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการ มีความรบัผิดชอบเบือ้งตน้เป็นหน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรียน ใน

การรบัและรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวกบัการแจง้เบาะแสที่เก่ียวกบัการทจุรติและคอรร์ปัชนั และพิจารณาเบือ้งตน้

ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการที่ดีและการพฒันาที่ยั่งยืน และหากพบว่าเป็นการกระทาํที่

เขา้ข่ายการกระทาํผิดหรือการทจุรติและคอรร์ปัชนัใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีและการ

พฒันาที่ยั่งยืน และฝ่ายตรวจสอบภายในที่เก่ียวขอ้งในการสอบสวนตามที่ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี ้

 4.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความรบัผิดชอบเบือ้งตน้ ในการสอบสวนการกระทาํผิดหรือการทจุริตและ

คอรร์ปัชนั ตามที่ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี ้
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 4.5 คณะกรรมการสอบสวน 

 คณะกรรมการสอบสวน มีหนา้ที่รบัผิดชอบสืบสวนสอบสวน รวมทัง้รวบรวมพยานหลกัฐานและ

ดาํเนินการอ่ืนใด เพื่อใหท้ราบขอ้เท็จจริงหรือพิสูจนค์วามจริงว่า ผูบ้ริหาร หรือพนักงานไดก้ระทาํผิดหรือ    

การทจุรติและคอรร์ปัชนัหรือไม่ 

5.  การให้ข้อมูลการกระทาํผิดการแจ้งแบะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอรรั์ปชัน 

 บริษัทถือว่า พนักงานทุกคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระทาํผิดหรือการทุจริต

และคอรร์ปัชนั การรายงานหรือใหข้อ้มลูจะตอ้งทาํดว้ยเจตนาสจุริต ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือ

ทราบว่ามีการปฏิบติังานที่ขดัแยง้ต่อระเบียบคาํสั่งของบรษัิทฯ หรือเห็นการกระทาํที่เขา้ข่ายหรือเพียงสงสยั

ว่าเป็นการกระทาํทจุรติและคอรร์ปัชนัที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ พนกังานตอ้งแจง้ผ่านช่องทางที่บรษัิทฯ กาํหนด 

 การจงใจใหข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็หรือใสร่า้ยผูอ่ื้นทาํใหบ้คุคลอ่ืนและบรษัิทเสียหายจะถกูบรษัิทลงโทษ

ทางวินยัและดาํเนินคดีตามกฎหมาย  

 ในการใหข้อ้มลู รายงานหรือแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนการทจุรติและคอรร์ปัชนัใหพ้นกังานปฏิบติั

ตามขัน้ตอนดงันี ้ 

 5.1 กรณีผูแ้จง้เบาะแสเป็นพนกังาน เม่ือพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเชื่อโดยสจุริตว่ามีการกระทาํผิด

หรือการทจุริตและคอรร์ปัชนัเกิดขึน้เก่ียวขอ้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรียน

ที่คณะกรรมการเป็นผูก้าํหนด ทราบโดยทนัที ไม่ว่าดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษร ตามแบบการใหข้อ้มลูพบ

เห็นการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอรร์ัปชัน (เอกสารแนบ 1) ทั้งนี ้พนักงานไม่ควรที่จะดาํเนินการ

สอบสวน หรือซกัถามใด ๆ เก่ียวกบัการกระทาํที่สงสยัดว้ยตนเอง 

 กรณีผูแ้จง้เบาะแสมิใช่พนกังาน เม่ือพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเชื่อโดยสจุริตว่ามีการกระทาํผิดหรือ

การทจุรติและคอรร์ปัชนัเกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบับรษัิทหรือบรษัิทย่อยสามารถแจง้ผ่านช่องทางในขอ้ 5.2 

 ในการแจง้การกระทาํผิดหรือการทจุริตและคอรร์ปัชนั ผูแ้จง้เบาะแสจะตอ้งเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่และ

หมายเลขโทรศพัทข์องตนเองไว ้อย่างไรก็ตาม ผูแ้จง้เบาะแสสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อของ

ตนเองกบักรรมการสอบสวนในชัน้สอบสวนได ้

 5.2 หากอยู่ในสถานการณท์ี่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจง้ต่อหน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรียน   

ผูแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรียนสามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดงันี ้

 ผู้รับเร่ืองร้องเรียน 

 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกับดแูลกิจการที่ดี

และและการพฒันาที่ยั่งยืน / ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการจดัการ / และหรือผูจ้ดัการฝ่ายกาํกับ

ดแูลกิจการ 

 ช่องทางร้องเรียน  

 -  การรอ้งเรียนโดยหนังสือ: บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน)  เลขที่ 628 ชั้น 3 

อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
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 -  การรอ้งเรียนผ่านอีเมล: whistleblowing@iii-logistics.com 

 -  การรอ้งเรียนดว้ยวาจา: ผูจ้ดัการฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 

 -  กลอ่งรบัขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะ 

 -  เว็บไซตบ์รษัิท : www.iii-logistics.com 

 ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการจัดการหรือเทียบเท่าขึน้ไป หรือหัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบภายใน หรือหวัหนา้ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เก่ียวขอ้งกับการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอรร์ปัชนั 

ใหแ้จ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัท หรือ

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีและการพฒันาที่ยั่งยืน 

 ผูบ้งัคบับญัชาหรือฝ่ายต่าง ๆ เม่ือไดร้บัแจง้ว่ามีการกระทาํผิดหรือการทจุรติและคอรร์ปัชนัเกิดขึน้ 

ตอ้งรายงานฝ่ายตรวจสอบภายใน และหรือฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิททนัที  

 5.3 หน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรียน มีหนา้ที่จดัทาํทะเบียนรบัเรื่องรอ้งเรียน และตอ้งจดัทาํรายงานสรุป

การรบัเรื่องการแจง้ขอ้มูลการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอรร์ปัชัน ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

และหรือคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการที่ดีและการพฒันาที่ยั่งยืนของบริษัททราบเป็นประจาํอย่างน้อยปี

ละสองครัง้ 

6.  การสอบสวนการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอรรั์ปชัน 

 การสอบสวนการกระทาํผิดหรือการทจุริตและคอรร์ปัชนั ตอ้งดาํเนินการดว้ยความเที่ยงธรรมและ

ปราศจากอคติใด ๆ เพื่อใหไ้ดท้ราบขอ้เท็จจริง หรือพิสจูนเ์รื่องที่รอ้งเรียนว่าผูท้ี่ถูกกล่าวหาไดก้ระทาํผิดหรือ

การทจุรติและคอรร์ปัชนัหรือไม่ และตอ้งดแูลรกัษาผลประโยชนแ์ละชื่อเสียงของผูถ้กูกลา่วหา พนกังานและบรษัิท 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบขอ้มูลที่ไดร้บัในเบือ้งตน้

รว่มกบัฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการ ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์และฝ่ายที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทหรือสายธุรกิจ 

 ในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวใหฝ่้ายตรวจสอบภายในสามารถดาํเนินการสอบทานเอกสาร 

ขอ้มลู E-mail ตลอดจนขอ้มลูอ่ืนใดของบรษัิทหรือที่บรษัิทมีความเก่ียวขอ้ง และสอบถามขอ้มลูกับผูใ้หข้อ้มลูได ้

 เม่ือตรวจสอบขอ้มลูและพบว่าขอ้มลูที่ไดร้บัมีมลูขอ้เท็จจริงว่าอาจมีการกระทาํผิดหรือการทุจรติ

และคอรร์ปัชนัใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรว่มกบัหวัหนา้ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์และฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูล

กิจการ ดาํเนินการเสนอผูมี้อาํนาจของบริษัทหรือสายธุรกิจแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เวน้แต่กรณีเป็น

ลกัษณะการกระทาํผิดจรรยาบรรณใหร้ายงานคณะกรรมการจดัการ เพื่อดาํเนินการสอบสวนตามนโยบาย

และหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไว ้

 กรณีที่คาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหาย เกินกว่า 1 ลา้นบาท หรือเก่ียวขอ้งต่อชื่อเสียงของบริษัท 

ใหห้วัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานให ้ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธาน

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี ทราบโดยทนัที 

 6.1 คณะกรรมการสอบสวน  

 คณะกรรมการสอบสวนมีองคป์ระกอบ คณุสมบติั และอาํนาจหนา้ที่ ดงันี ้

mailto:whistleblowing@iii-logistics.com
http://www.iii-logistics.com/
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  6.1.1 องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

  คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน โดยมีประธาน

คณะกรรมการสอบสวนเป็นผูบ้ริหารระดบัตัง้แต่กรรมการบริหารขึน้ไป และควรมีตวัแทนจากฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการ เขา้รว่มเป็นกรรมการ 

  กรรมการสอบสวนตอ้งมีความเป็นอิสระ มีความรูแ้ละคณุสมบติัที่เหมาะสมเก่ียวกับเรื่องการ

สอบสวนตามนโยบายนี ้และจะตอ้งไม่เป็นบคุคลดงัต่อไปนี ้ 

   ก)  ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูต้อ้งสงสยั 

   ข)  มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือความสมัพนัธส์่วนตวักับผูต้อ้งสงสยั นอกเหนือจากการ

จา้งงานกบับรษัิท  

   ค)  มีสาเหตโุกรธเคืองผูถ้กูกลา่วหา  

   ง)  มีเหตอ่ืุน ซึ่งอาจทาํใหก้ารสอบสวนไม่เป็นธรรม 

   นอกจากนี ้ผูบ้ริหารระดบักรรมการบริหารในสายงานที่ตอ้งสงสยักระทาํผิดหรือการทุจริตและ

คอรร์ัปชันอาจส่งตัวแทนจากสายงานที่มีความเป็นอิสระจากผู้ต้องสงสัยกระทาํผิดหรือการทุจริตและ        

คอรร์ปัชนัเขา้รว่มเป็นผูส้นบัสนนุและใหข้อ้มลู นอกจากนีค้ณะกรรมการสอบสวนอาจเชิญผูเ้ชี่ยวชาญต่าง ๆ 

เช่น ดา้นความปลอดภยั ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้รว่มเป็นผูใ้หข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง  

   ในกรณีที่ผูต้อ้งสงสยักระทาํผิดหรือทุจริตและคอรร์ปัชัน เป็นผูบ้ริหารระดับสูง ประธาน

คณะกรรมการสอบสวนตอ้งมีระดับที่สงูกว่าผูท้ี่ถูกสอบสวน และกรรมการจากฝ่ายตอ้งเป็นผูบ้ริหารสงูสดุ

ของฝ่ายนัน้ ๆ 

   6.1.2 อาํนาจในการสอบสวน 

   เพื่อประโยชนใ์นการสอบสวน ใหค้ณะกรรมการสอบสวนมีอาํนาจหนา้ที่ ดงันี ้ 

    ก)   สอบสวนคน้หาขอ้เท็จจรงิ พยานหลกัฐาน เพื่อใหก้ารสอบสวนไดค้วามจรงิ ยติุธรรม 

    ข)  เขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ ของฝ่ายที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทไดอ้ย่างอิสระและไม่จาํกดั 

    ค)  มีอาํนาจในการสอบถาม สาํเนา และ/หรือ เคลื่อนยา้ยไฟล ์ตู ้หรืออุปกรณ์เก็บ

เอกสารต่าง ๆ ของบริษัทที่พนักงาน หรือฝ่ายต่าง ๆ เก็บรักษา โดยจะแจ้งหรือขอความยินยอมจาก

ผูร้บัผิดชอบเห็นชอบก่อนหรือไม่ก็ได ้ 

    ง)  มีอาํนาจในการว่าจา้ง (ตามระเบียบของบรษัิท) ขอความรว่มมือหรือช่วยเหลือ จาก

บคุคลภายนอกตามความจาํเป็นและเหมาะสม  

    จ)  แต่งตัง้หรือถอดถอนอนุกรรมการ เพื่อดาํเนินการตามที่กล่าวขา้งตน้ แลว้รายงาน

ต่อคณะกรรมการสอบสวน  

    ทั้งนี ้ คณะกรรมการสอบสวนไม่มีอํานาจในการลงโทษ ไล่ออก หรือเลิกจ้างผู้ใด 

อย่างไรก็ตาม อาจใหค้าํแนะนาํเพื่อดาํเนินการใหมี้การลงโทษทางวินยัในรายงานสอบสวนก็ได ้
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 6.2 การดาํเนินการสอบสวน 

 ในการดําเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม          

ไม่คาํนึงถึงตาํแหน่ง ระยะเวลาการทาํงาน หรือความสาํคญัใดๆ ของผูต้อ้งสงสยักระทาํผิดหรือการทจุรติและ

คอรร์ปัชนั ที่มีต่อบรษัิท 

 6.3 กาํหนดระยะเวลาการสอบสวน 

 คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งดาํเนินการสอบสวนและจดัทาํรายงานผลการสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จ 

ภายในสี่สบิหา้ (45) วนั นบัจากวนัที่ไดร้บัทราบหนงัสือแต่งตัง้  

 ถ้ามีความจําเป็นซึ่งไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ให้

คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตทุี่ทาํใหก้ารสอบสวนลา่ชา้ เพื่อขอขยายเวลาต่อผูมี้อาํนาจ ครัง้ละไม่เกิน

สามสิบ (30) วนั 

 6.4 การรายงานผลการสอบสวน 

 เม่ือดาํเนินการสอบสวนเสร็จแลว้ ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทาํรายงานผลการสอบสวน

รายงานต่อผูท้ี่ลงนามแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน รวมทัง้ประธานคณะกรรมการจดัการ หวัหนา้ฝ่ายบญัชี

และการเงิน หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หวัหนา้ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์หวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกับดแูล

กิจการ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งแลว้แต่ละกรณี  

 ทั้งนี ้รายงานผลการสอบสวนควรประกอบดว้ยรายละเอียดต่อไปนี ้ (ตัวอย่างรายงานผลการ

สอบสวน เอกสารแนบ 2) 

  ก)  วนั เวลาและสถานที่ ที่สงสยัว่ามีการกระทาํผดิหรือการทจุรติและคอรร์ปัชนัเกิดขึน้ 

  ข)  ลกัษณะหรือประเภทของการกระทาํผิดหรือการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

  ค)  จาํนวนและมลูค่าเป็นตวัเงินของทรพัยส์ิน หรือรายการอ่ืนใด ที่สงสยัว่าเก่ียวขอ้ง (ในกรณี

ที่เป็นทรพัยส์ินที่สญูเสีย หรือเสียหายใหป้ระเมินมลูค่าดัง้เดิม และมลูค่าปัจจบุนัดว้ย) 

  ง)  คาํแถลงว่ามีการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอรร์ปัชนั หรือมีความประมาทเลินเล่อใน

ส่วนของบุคคล ไดมี้การรายงานใหบุ้คคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ที่ตาํรวจ หรือไม่ (ถา้มีแจง้รายละเอียด

บคุคล และสภาพของการกระทาํที่น่าสงสยั การละเวน้ หรือความประมาท)  

  จ)  การสญูเสีย ความเสียหาย หรือการยกัยอก มีประกนัภยัคุม้ครองหรือไม่  

  ฉ)  จดุอ่อนของการควบคมุภายใน หรือเรื่องการไม่ปฏิบติัตามกระบวนการทาํงานที่ไดก้าํหนด

ไว ้และขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้  

  ช)  สรุปผลของการสอบสวน  

  นอกจากนี ้ ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และหรือคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการที่ดีและการพฒันาที่ยั่งยืนของบริษัทในการประชุมครัง้

ถดัไป 
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7.  การลงโทษทางวินัยและการดาํเนินคดีทางกฎหมาย 

 บริษัทจะใชร้ายงานผลการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่า บริษัทควรดาํเนินการอย่างไรต่อภายหลัง

เสร็จสิน้การสอบสวน การพิจารณาจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของขอ้เท็จจริงที่ไดม้าในแต่ละกรณี ความเสียหาย   

ที่เกิดขึน้จริง หรือคาดว่าจะเสียหายต่อบริษัท และสิ่งที่ตอ้งดาํเนินการตามกฎหมาย การดาํเนินการอย่างใด

ขึน้อยู่กบัลกัษณะความรา้ยแรงของขอ้เท็จจริงและเรื่อง โดยเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับการทาํงาน

และสภาพการจา้งของบรษัิท 

 7.1 การลงโทษทางวินยั 

  7.1.1 บริษัทจะดาํเนินการลงโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัเก่ียวกับการทาํงานและสภาพการจา้ง

ของบริษัท ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนดว้ยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงใหอ้อกจากงาน     

หากปรากฏว่าพนกังานไดก้ระทาํผิดจรงิตามที่ไดมี้การสอบสวนแลว้ 

  นอกจากนี ้บริษัทจะดาํเนินการลงโทษทางวินัยต่อหัวหน้างาน หรือพนักงานคนอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง หากพบว่าไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ที่ตามความรบัผดิชอบของตน ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบอย่างเพียงพอ 

  7.1.2 การพิจารณาดาํเนินการลงโทษทางวินยักับผูก้ระทาํผิด ใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัตามตาราง

อาํนาจอนุมัติของบริษัทเป็นผู้พิจารณาตัดสินลงโทษ ในกรณีที่ผู้กระทาํผิดเป็นผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ 

MD/ED ขึน้ไปใหค้ณะกรรมการจดัการเป็นผูพ้ิจารณาตัดสินลงโทษโดยตอ้งปรกึษาหารือกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหรือคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีและการพฒันาที่ยั่งยืนของบรษัิทก่อน 

  7.1.3 การพิจารณาดาํเนินการลงโทษทางวินัยกับผูก้ระทาํผิด (ถา้มี) ควรดาํเนินการภายใน    

30 วนั เม่ือไดร้บัรายงานผลการสอบสวนแลว้ 

 7.2 การดาํเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญา 

 กรณีการกระทาํผิดหรือการทุจริตก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์      

ของบริษัท หรือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ประธานคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้มีอาํนาจในการ

พิจารณาตดัสินว่าจะดาํเนินคดีทางแพ่งและหรือคดีอาญาต่อผูก้ระทาํผิด โดยร่วมพิจารณากับหวัหนา้ฝ่าย

การเงินและบญัชี หวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการ และตอ้งแจง้ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ

จดัการทราบ  

 ในกรณีที่ผูก้ระทาํผิดเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ Senior Manager ขึน้ไป ใหค้ณะกรรมการจดัการ

เป็นผูต้ดัสินว่าจะดาํเนินคดีทางแพ่งและหรือคดีอาญาต่อผูก้ระทาํผิด โดยตอ้งปรกึษาหารือกบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหรือคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีและการพฒันาที่ยั่งยืนของบรษัิทก่อน และตอ้งแจง้ผล

การพิจารณานัน้ต่อคณะกรรมการบรษัิททราบ 

8.  การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล และการปฏิเสธการทุจริตและคอรรั์ปชัน 

 บริษัทฯ ไดก้าํหนดกลไกในการใหค้วามคุม้ครองผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือกับบรษัิทฯ ในการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอรร์ปัชัน ไดแ้ก่ การแจง้เบาะแส หรือการใหข้อ้มูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตและคอรร์ปัชัน 

เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการกระทาํดงักลา่วนัน้ จะไม่ทาํใหผู้แ้จง้ไดร้บัความเดือดรอ้นและเสียหาย ดงันี ้
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 8.1  เพื่อคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส หรือปฏิเสธการทจุรติและคอรร์ปัชนัที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 

มิใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตราย หรือไม่ไดร้บัความเป็นธรรมอนัเกิดจากการใหค้วามรว่มมือในการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอรร์ปัชนัดงักล่าว รวมถึงผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูที่กระทาํโดยเจตนาสจุริต บริษัทจะกาํหนดให้

ขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแส หรือพยานบุคคลที่เก่ียวขอ้งไดร้บัการคุม้ครอง โดยปกปิดชื่อ หรือขอ้มลูส่วนบุคคล 

ไวใ้นชั้นความลบั (Confidential) ตามขอ้กาํหนดของบริษัทว่าดว้ยการกาํหนดชั้นความลบั และการรกัษา

ความปลอดภยัเก่ียวกบัเอกสารโดยจาํกดัเฉพาะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้

ที่จะเขา้ถึงขอ้มลูดงักลา่วได ้และผูไ้ดร้บัขอ้มลูจากการปฏิบติัหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องรอ้งเรียน มีหนา้ที่เก็บ

รกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียน และเอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผย

ขอ้มลูแก่บคุคลอ่ืนที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายกาํหนด 

 8.2  บริษัทไม่ยินยอมใหมี้การข่มขู่ คกุคาม พนกังานผูใ้หข้อ้มลูการกระทาํผิดหรือการทุจริตและ

คอรร์ปัชนั รวมถึงผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนดว้ยเจตนาสจุรติ บริษัทจะใหค้วาม

คุม้ครองและหา้มพนกังานหรือผูบ้ริหารของบริษัท เลิกจา้ง พกังาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดาํเนินการ

ต่าง ๆ จากการที่พนักงานใหข้อ้มูลเรื่องการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอรร์ปัชัน รวมถึงการปฏิบัติต่อ

บุคคลอ่ืนด้วยวิธีที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ      

บุคคลอ่ืน รวมไปถึงกรณีบุคคลอ่ืนนั้นฟ้องรอ้งดาํเนินคดี เป็นพยานใหถ้้อยคาํ หรือใหค้วามร่วมมือใด ๆ      

ต่อศาลหรือหน่วยงานของรฐั หากผูใ้ดกระทาํการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย และอาจไดร้บัโทษ

ตามที่กฎหมายกาํหนด หากการกระทาํนัน้ถือเป็นการกระทาํความผิดตามกฎหมาย 

 8.3 บรษัิทอาจใหค้วามคุม้ครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดบั

ความรา้ยแรงและความสาํคญัของเรื่องที่รอ้งเรียน ในกรณีที่ผูร้อ้งเรียนถกู ข่มขู่ คกุคาม ใหร้ายงานต่อหวัหนา้

ฝ่ายทรพัยากรมนุษยโ์ดยทนัที ซึ่งหวัหนา้ฝ่ายทรพัยากรมนุษยจ์ะทาํหนา้ที่เป็นเจา้หนา้ที่คุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 

ตามนโยบายฉบบันี ้

 8.4  กรณีพนักงานใหข้อ้มูลการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอรร์ปัชันดว้ยเจตนาสุจริต แมว่้า

ภายหลังบริษัทไดด้าํเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทาํผิดตามที่ได้รอ้งเรียน บริษัทจะไม่

ดาํเนินการลงโทษใด ๆ กับพนกังานที่ใหข้อ้มลู อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมลูขอ้เท็จจริง  

ใด ๆ ตามที่รอ้งเรียน และไดท้าํดว้ยเหตุเจตนาใหร้า้ยหรือจงใจใหเ้กิดผลที่เป็นอันตรายหรือใหข้้อมูลเท็จ 

บริษัทจะพิจารณาดาํเนินการลงโทษพนักงานที่ใหข้อ้มูล ตามขอ้บังคับเก่ียวกับการทาํงาน ซึ่งมีบทลงโทษ

ตัง้แต่ ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษร พกังาน จนถึงใหอ้อกจากงาน รวมทัง้พิจารณาดาํเนินคดีตาม

กฎหมาย 

 8.5 บรษัิทจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานหรือผูบ้รหิารที่ปฏิเสธการทุจริต

และคอรร์ปัชนั แมว่้าการกระทาํนัน้จะทาํใหบ้รษัิทฯ ตอ้งสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 
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9.  แนวปฏิบติัสาํหรับการสอบสวน 

 แนวปฏิบติัต่อไปนีก้าํหนดขึน้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินการสอบสวนเป็นไปอย่างโปรง่ใสและเที่ยงธรรม 

 9.1 การสั่งพกังานระหว่างสอบสวน  

 ในระหว่างขัน้ตอนของการสอบสวนตามนโยบายนี ้คณะกรรมการสอบสวนอาจเสนอใหห้ัวหนา้

งานระดับตั้งแต่ MD/ED ขึน้ไป โดยการปรึกษาร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องบริษัท มีคาํสั่งพักงาน

พนกังานที่ตอ้งสงสยัว่ากระทาํผิดหรือการทจุรติและคอรร์ปัชนัไดต้ามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบรษัิท  

 9.2 การตรวจสอบเอกสารและการตรวจคน้  

 คณะกรรมการสอบสวน ควรเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อเขา้ใจ

ขอ้เท็จจรงิ เรื่องราวทัง้หมด รวมทัง้จดัเก็บเอกสารไวใ้นที่ปลอดภยั ก่อนเริ่มดาํเนินการสอบถอ้ยคาํ 

 ในกรณีต้องมีการค้นตัวหรือค้นหาเอกสารส่วนตัวของพนักงาน เช่น กระเป๋าเงิน กระเป๋าถือ      

เพื่อหาเอกสารหรือหลักฐาน จะต้องให้ผู้ถูกตรวจคน้ลงนามยินยอมในแบบหนังสือยินยอมใหต้รวจคน้ 

(เอกสารแนบ 3) หากพนกังานปฏิเสธไม่ลงนาม ก็ใหบ้นัทกึเป็นหมายเหตไุวด้ว้ย 

 9.3 การสอบถอ้ยคาํ 

  9.3.1 การสอบถอ้ยคาํ เป็นกระบวนการใหไ้ดม้าซึ่งสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่ตอ้งการ

จากผูท้ี่มีความรูท้ี่เก่ียวขอ้ง กรรมการสอบสวน มีอาํนาจเขา้ถึง ติดต่อ สอบถามพนักงานและบุคคลอ่ืน ๆ 

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลต่าง ๆ ในระหว่างการคน้หาขอ้เท็จจริง ทัง้นี ้ในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวน   

ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ฝ่ายจดัการและผูจ้ดัการอ่ืน ๆ ถึงการติดต่อพนกังานในระหว่างการคน้หาขอ้เท็จจรงิ  

  9.3.2 การสอบถอ้ยคาํ อาจขอใหผู้ต้อ้งสงสยัหรือบุคคลอ่ืนใด ใหถ้อ้ยคาํเป็นลายลกัษณอ์ักษร

หรือโดยการบนัทึกเทปก็ได ้การสอบถอ้ยคาํทุกครัง้ควรมีตวัแทนของฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์ขา้ร่วมและควรมี

ประธานคณะกรรมการสอบสวนเขา้รว่มดว้ย 

  9.3.3 ใหผู้แ้ทนฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์หรือเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน เป็นผูท้าํบนัทึก

การสอบถ้อยคาํไวอ้ย่างรดักุม และใหป้ระธานคณะกรรมการสอบสวน และผู้ใหถ้้อยคาํลงนามในบันทึก     

ทุกครัง้ หากผูใ้หถ้อ้ยคาํปฏิเสธไม่ลงนาม ก็ใหบ้นัทึกเป็นหมายเหตไุวด้ว้ย ในการสอบสวนอาจใชเ้ทปบนัทกึ

การสอบถอ้ยคาํก็ได ้

  9.3.4 การสอบถอ้ยคาํใดๆ ควรดาํเนินการในหอ้งจดัไวเ้ป็นสดัส่วนเฉพาะ ไม่มีการข่มขู่ และ

จะตอ้งหลีกเลี่ยงการกลา่วหาต่างๆ เม่ือเสรจ็สิน้การสอบถอ้ยคาํ ควรใหผู้ถ้กูสอบถอ้ยคาํลงนามในเอกสารว่า 

ตนเองรบัทราบว่าจะตอ้งเก็บเรื่องที่ไดมี้การซกัถามต่าง ๆ นัน้ไวเ้ป็นความลบั 

 9.4 การสอบถอ้ยคาํผูถ้กูกลา่วหา 

 คณะกรรมการสอบสวนควรสอบถ้อยคาํกับผู้ต้องสงสัยทุกคน ทั้งนี ้การสอบถ้อยคาํจะเป็น       

การเปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งสงสยัไดช้ีแ้จงขอ้เท็จจรงิและขอ้กลา่วกล่าวหาในดา้นของตนเอง ซึ่งเป็นสว่นที่สาํคญั

ของกระบวนการคน้หาขอ้เท็จจริงตามหลกัของกระบวนการยุติธรรม โดยไม่ตอ้งคาํนึงว่าผูต้อ้งสงสยัจะให้

ความร่วมมือในการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม สิ่งสาํคัญคือการบันทึกขอ้มูลตามที่ผูถู้กกล่าวหาไดใ้หไ้วอ้ย่าง

ถกูตอ้ง บนัทกึถอ้ยคาํนีอ้าจถกูใชใ้นการพิจารณาลงโทษทางวินยัหรือการดาํเนินการทางกฎหมาย 
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 9.5 การใชอิ้ทธิพลเหนือการสอบสวน 

 ทุกคนที่เก่ียวขอ้งในการสอบสวน พึงตระหนักว่า ตนเองมีหนา้ที่ คือการหาความจริงใหป้รากฏ 

ดงันัน้ ตอ้งไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที่ไปมีอิทธิพลที่มีผลต่อการสอบสวน 

10. การจัดเก็บรักษาข้อมูลและการเปิดเผย 

 10.1 ในระหว่างการสอบสวนการกระทําผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชัน  ให้ประธาน

คณะกรรมการสอบสวนมีหนา้ที่ในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน และบนัทึกการใหถ้อ้ยคาํ ทัง้หมดที่ไดร้บัมา 

เม่ือดาํเนินการสอบสวนเสร็จสิน้แลว้ใหน้าํส่งตน้ฉบบัของบนัทึกการใหถ้อ้ยคาํและเอกสารประกอบ รวมทัง้

เทปบนัทกึการใหถ้อ้ยคาํแก่หวัหนา้ฝ่ายทรพัยากรมนษุยเ์ป็นผูจ้ดัเก็บรกัษา 

 10.2 หา้มจดัทาํสาํเนารายงานผลการสอบสวน (ไม่ว่าโดยการพิมพห์รือวิธีการอ่ืนใด) สง่ใหบ้คุคล

อ่ืนใด เวน้แต่เป็นการเปิดเผยแก่บุคคลตามที่ระบุไวใ้นหนา้รายงานเท่านัน้ หากผูใ้ดตอ้งการขอรายงานผล

การสอบสวนหรือทาํสาํเนา ตอ้งจดัทาํเป็นคาํขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรมายงัหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในและ

หรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการพรอ้มเหตผุลตามสมควร 

11.  การรักษาความลับ 

 11.1 ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการรบัขอ้มูลการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอรร์ปัชันและการสอบสวน 

ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูที่ไดร้บัมาไวเ้ป็นความลบัไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบคุคลใด เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตาม

ความจาํเป็นในการปฏิบติังานเท่านัน้หรือเป็นการปฏิบติัตามที่กฎหมายกาํหนด 

 11.2 ห้ามนํารายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทั้งนี ้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง           

การสรา้งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลผูต้อ้งสงสยั แต่ภายหลงัพบว่าเป็นผูบ้ริสุทธิ์ และเพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึน้กบับรษัิท  

 11.3 ในกรณีถกูสอบถามจากสื่อมวลชน นกัลงทนุและผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย ใหแ้จง้ว่า “ตนเองไม่อยู่ใน

สถานะที่จะสามารถหารือหรือเปิดเผยเรื่องนีไ้ด”้ และใหผู้ท้ี่สอบถามติดต่อผ่านช่องทางที่บริษัทกาํหนดไว ้

เช่น ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์หรือฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

12.  นโยบายทีเ่ก่ียวข้อง 

 การปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี ้ควรศกึษาและปฏิบติัควบคู่กบันโยบายที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

 ก)  นโยบายการกาํกับดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการทจุรติ

และคอรร์ปัชนั และคู่มือมาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

 ข)  ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทาํงานและสภาพการจา้งของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์

จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

 ค)  อาํนาจอนมุติัของบรษัิท 
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13.  คาํถามเก่ียวกับนโยบาย 

 หากมีข้อสงสัยหรือคาํถามใด ๆ เก่ียวกับนโยบายฉบับนี ้สามารถสอบถามไดก้ับหัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบภายใน หรือหวัหนา้ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์หรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทหรอื

สายงานที่ตนเองสงักดั 

14. การดูแลและทบทวนนโยบาย 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในและหรือฝ่ายกฎหมายและกาํกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย       

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม ดูแลใหก้ารปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี ้รวมทัง้

ปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกับขอ้บงัคบั กฎหมายที่เก่ียวขอ้งตามความจาํเป็นและเหมาะสมเป็น

ประจาํอย่างนอ้ยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

 

 นโยบายฉบับนีมี้ผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 21 กุมภาพันธ ์2566 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ

บรษัิทในการประชมุ ครัง้ที่ 1/2566
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เอกสารแนบ 1 

แบบการให้ข้อมูล/รายงานการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอรรั์ปชัน 
 

บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง : 

_________________________________________________________________________________ 

วนัที่เกิดหรือพบเห็นการกระทาํผิด: 

_________________________________________________________________________________ 

สถานที่เกดิเหต ุ:  

_________________________________________________________________________________ 

ลกัษณะหรือประเภทของการกระทาํผิดหรือการทุจริตที่เกิดขึน้ (ความผิดปกติของบัญชี การปลอมแปลง

ขอ้มลูบรษัิท การยกัยอก ขโมยเงิน สินคา้ ฯลฯ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

แหล่งข้อมูลที่ช่วยใหข้ยายผลนาํไปสู่การสอบสวน รวมถึง ชื่อของบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น พนักงาน ลูกคา้     

การรอ้งเรียน การพบการขโมย 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ชื่อ นามสกุล ตาํแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ท่านเชื่อว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกับเหตกุารณ ์และเหตทุี่ทาํให้

ท่านเชื่อ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

มลูค่าของเงินหรือทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้ง / ประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

จดัทาํโดย : (_______________________________________) วนัที่ : _________________________ 

หมายเหต ุ: โปรดแนบเอกสารเพิ่มเตมิ (ถา้จาํเป็น) 
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เอกสารแนบ 2 

 

ตัวอย่างแบบรายงานผลการสอบสวน 

บรษัิท [•] 

 

รายงานผลการสอบสวน 

XXX XXX XXX (ชื่อ ฝ่าย) 

XXX XXX XXX (หวัขอ้เรื่อง) 

 

คณะกรรมการสอบสวน 

XXX XXX XXX (ประธาน) ตาํแหน่ง 

XXX XXX XXXตาํแหน่ง Finance position, Finance 

XXX XXX XXXตาํแหน่ง Whistle Blowing, position Whistle Blowing 

XXX XXX XXXตาํแหน่ง Internal Audit, position, Internal Audit 

XXX XXX XXXตาํแหน่ง Human Resources, position, Human Resources 

XXX XXX XXXตาํแหน่ง Compliance position, Legal and Compliance 

 

วันทีร่ายงาน: 

สาํเนาเรียน 

XXX XXX XXXตาํแหน่ง 

XXX XXX XXX ตาํแหน่ง 

XXX XXX XXXตาํแหน่ง 

XXX XXX XXX ตาํแหน่ง 

XXX XXX XXX ตาํแหน่ง 

XXX XXX XXX ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

สารบัญ 

 

                                                                                         หน้า 

 

บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 

1. บทนาํ 

2. การสอบสวนเบือ้งตน้ 

3. การกระทาํผิดหรือการทจุรติที่เกิดขึน้ 

4. ขอบเขตการทาํงานของคณะกรรมการสอบสวน 

5. การปฏิบติัที่ไม่สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั ขอ้บงัคบั กฎหมาย 

6. จดุอ่อนหรือขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายใน 

7. การดาํเนินการใด ๆ ที่ไดท้าํไปจนถึงปัจจบุนั 

8. สรุปผลของการสอบสวน 

9. การดาํเนินการลงโทษทางวินยัที่ดาํเนินการจนถึงปัจจบุนั / ขอ้เสนอการลงโทษทางวินยั (ถา้มี) 

 

เอกสารแนบ 

โครงสรา้งของฝ่ายที่การกระทาํผิดหรือการทจุรติและคอรร์ปัชนัที่เกิดขึน้ 

ขอ้มลูประวติัการทาํงานของพนกังานที่ถกูกลา่วหาว่ากระทาํผิดหรอืทจุรติและคอรร์ปัชนั 
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เอกสารแนบ 3 

 

หนังสือยินยอมให้ตรวจค้น 

 

วนัที่: _____________________________ 

ถึง : บรษัิท [•] 

เรียน : [ ชื่อของประธานคณะกรรมการสอบสวน ] 

ดว้ยหนงัสอืฉบบันี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหต้รวจคน้และตรวจสอบ โดย: 

นาย / นางสาว / นาง 

________________________________________________________________________________ 

เม่ือวนัที่ ________________________________________________________________________________ 

ซึ่งมีรายการทรพัยส์ินสว่นบคุคลของขา้พเจา้ที่ใหต้รวจคน้ ดงันี ้

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

ลงนาม 

 

______________________________________________ 

ชื่อ-นามสกลุของพนกังานและเลขที่พนกังาน 

 


