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นโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ได้แสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ในการต่อต้าน

การทจุริตและคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทและกลุ่มบริษัท (บริษัทฯ) มีการกําหนดนโยบาย

แนวปฏิบัติและขัน้ตอนในการดําเนินการที่เหมาะสมเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจ

เกิดขึน้ และเพื่อช่วยให้การดําเนินการและการตดัสินใจทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทจุริตและคอร์รัป

ชนัได้รับการพิจารณาและปฏิบติัอย่างรอบคอบ ถกูต้อง เป็นรูปธรรม 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้

แจ้งเบาะแสการทจุริตและคอร์รัปชนั เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั และคู่มือ

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั ที่ปรับปรุงและจดัทําขึน้ใหม่ รวมถึงนโยบายและหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นีเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานที่ชดัเจนของบริษัทฯ ในการดําเนิน

ธุรกิจที่จะพฒันาไปสูอ่งค์กรแห่งความยัง่ยืนต่อไป 

1.  นโยบายและหลักการ 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตาม

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ได้กําหนดไว้ บริษัทเชื่อว่าพนกังาน

จะต้องได้รับการปฏิบติัอย่างยุติธรรม และคาดหวงัว่าพนกังานของบริษัทจะต้องประพฤติตนอย่างมืออาชีพ 

ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุม่บริษัทอย่างเคร่งครัด 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะปกปอ้ง พนกังาน การดําเนินงาน และทรัพย์สินต่าง ๆ จากความเสี่ยงที่เกิดจากการประพฤติ

ที่ขัดต่อนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการกระทําผิดเก่ียวกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่าง ๆ ที่อาจ

เกิดขึน้ ซึง่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือมลูค่าของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ บริษัทไม่ยินยอมให้มีการกระทําผิด

เก่ียวกับการทจุริตและคอร์รัปชนัเกิดขึน้ในบริษัท และจะพิจารณาลงโทษทางวินยักับผู้กระทําผิดหรือกระทํา

การทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินการตามนโยบายและหลักการดังกล่าวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงได้จดัทํานโยบายฉบบันีขึ้น้โดยมีวตัถปุระสงค์สําคญั ดงันี ้

 1.1 เพื่อกําหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอก        

ให้ข้อมลู รายงานเบาะแสการกระทําผิดหรือการทจุริตและคอร์รัปชนัใด ๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัทได้อย่างมัน่ใจ 

 1.2 เพื่ อ ใ ห้ การคุ้ มครองพนักงาน ที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้อ มูลห รือ แ จ้ ง เบาะ แส  ความ ร่วมมื อ ห รื อ                                  

ความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัท อนัเก่ียวข้องกับการกระทําผิดหรือทุจริตและคอร์รัปชนั ไม่ให้ถูกคกุคาม ข่มขู่ 

เปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานที่ทํางาน พกังาน ไลอ่อก หรือกระทําการอ่ืนใดที่มีลกัษณะ

เป็นการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม  
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 1.3 เพื่อกําหนดแนวปฏิบติัที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมในการสอบสวนการกระทําผิดหรือการทุจริต

และคอร์รัปชนั 

 1.4 เพื่อเป็นการปอ้งปรามการกระทําผดิหรือการทจุริตและคอร์รัปชนั ที่อาจเกิดขึน้ในองค์กร และ

ช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหาย จากการกระทําผิดหรือการทจุริตและคอร์รัปชนั 

 1.5 เพื่อเป็นการสง่เสริมภาพลกัษณ์และคณุค่าจริยธรรมที่ดี ของบริษัทและพนกังาน 

 1.6 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน 

รวมทัง้การให้ความคุ้มครองให้กบัผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมลู รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการทจุริตและคอร์รัปชนั 

2.  ขอบเขตของนโยบาย 

 2.1 นโยบายนีใ้ห้ใช้บงัคบักบัพนกังานทกุคนของบริษัท และบริษัทย่อย 

 2.2 นโยบายนีค้รอบคลมุการกระทําผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชนั (ทัง้ที่ปรากฏแล้วหรือสงสยั) 

ซึง่เก่ียวข้องกบัพนกังาน ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี ้ลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น กรรมการและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่ม

ซึง่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 

 2.3 นโยบายนีคุ้้มครองผู้ที่มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัทฯ ซึง่พบเบาะแสการทจุริตและคอร์รัปชนั

ของพนักงาน หรือผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการ หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน 

สามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน ผ่านช่องทางทีบ่ริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในนโยบายนี ้

3.  คาํนิยาม 

 ข้อความหรือคําใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายนี ้ให้มีความหมายดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะ

แสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 3.1 “พนักงาน” หมายถึง พนกังานประจํา พนกังานทดลองงาน และพนกังานสญัญาจ้างพิเศษ 

ตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานและสภาพการจ้างของบริษัท 

 3.2 “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี่ลําดับแรกถัดจากประธานเจ้าหน้าที่

บริหารลงมาผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารลําดบัที่สี่ทกุราย และให้หมายความ

รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร ในสายงานบญัชี หรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

 3.3 “ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง พนกังาน ผู้บริหาร ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ของบริษัท และ/หรือ

บริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนีท้ี่เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัท 

 3.4 “ผู้ถูกกล่าวหา” หมายถึง พนกังาน ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี ้ลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น กรรมการ

และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ซึง่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

 3.5 “การกระทําผิด” หมายถึง การกระทําใด ๆ ของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน

นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และตามข้อบงัคบัการทํางานของบริษัท ตวัอย่างรูปแบบการ

กระทําผิด เช่น 

  -  เปิดเผยสารสนเทศอนัเป็นความลบันอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ 
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  -  มีผลประโยชน์ขัดกันอย่างร้ายแรง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในฐานะพนักงานหรือ

ผู้บริหารมากกว่าประโยชน์ของบริษัท 

  -  ดําเนินการอนัไม่สมควรเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ อ่ืน 

  -  เปิดเผยหรือใช้ข้อมลูความลบัทางการค้าหรือธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตนหรือผู้ อ่ืน 

  -  รับหรือแสวงหาสิ่งของอนัมีมลูค่าจากผู้ รับจ้าง ผู้สง่สินค้าหรือบคุคลผู้ให้บริการ หรือสง่สินค้า

ต่าง ๆ ให้บริษัท รวมถึงการรับค่านายหน้าในทางลบัหรือ “เงินจงูใจใต้โต๊ะ” 

  -  การบงัคบั คกุคาม การละเว้นการปฏิบติั หรือการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน

ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี ้ลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น กรรมการและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน ๆ ตลอดจนบคุคลภายนอก 

 3.6 “การทุจริต” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทัง้ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ของลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สญัญาของ

บริษัทหรือกลุ่มบริษัท อาทิ การทําหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนําทรัพย์สินของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท           

ไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทําในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์ 

ตวัอย่างเช่น 

  -  ปลอม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมิได้รับอนุญาตซึ่งเอกสาร สญัญา เช็ค ดราฟท์ธนาคาร 

หรือบญัชีธนาคาร ซึง่อยู่ในความครอบครองของบริษัทและบริษัทย่อย 

  -  เข้าทําธุรกรรม หรือภาระผกูพนัทางสญัญาในนามของบริษัท โดยไม่มีอํานาจที่จะทําเช่นนัน้ 

และมีเจตนาทําเพื่อประโยชน์สว่นตนหรือผู้ อ่ืน 

  -  ยักยอกเงิน ทรัพย์สิน หรือวัสดุเคร่ืองใช้สํานักงาน ตลอดจนทําลาย เคลื่อนย้าย เอกสาร 

ทรัพย์สิน หรือวสัดสุิ่งของต่าง ๆ รวมทัง้การนําไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 

  -  จดัการหรือรายงานเร่ืองเงิน หรือธุรกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสม 

 3.7  “คอร์รัปชัน” หมายถึง การกระทํา หรือความประพฤติใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย ด้วยการให้  ขอให้ เสนอว่าจะให้ ให้คํามัน่สญัญา รับ หรือเรียกร้องสินบน เพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง หรือผู้ อ่ืน ไม่ว่ากระทําด้วยตนเอง หรือผ่านบุคคลอ่ืนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําจาก หรือ

กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานกํากับดูแลตามกฎหมายใด หรือ            

องค์กรสาธารณกุศล (เรียกรวมกันว่า “เจ้าหน้าที่”) และไม่ว่าจะเป็นการกระทํา หรือเป็นเจ้าหน้าที่ใน หรือ

ต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อํานาจที่ไม่ถูกต้อง         

อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือได้รับการปฏิบัติ หรือได้เปรียบเป็นพิเศษที่ไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย หรือเพื่อชกัจงูใจเจ้าหน้าที่อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที่ 

 3.8 “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

  (ก) บริษัทที่ผู้ออกหลกัทรัพย์มีอํานาจควบคมุกิจการ 

  (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอํานาจควบคมุกิจการ 

  (ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อํานาจควบคมุกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจาก

การอยู่ภายใต้อํานาจควบคมุกิจการของบริษัทตาม (ข) 
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4.  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 4.1 พนกังาน 

  4.1.1 พนักงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบและหรือตามช่องทางที่

กําหนดไว้ในนโยบายฉบบันีโ้ดยทนัที หากพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเชื่อว่ามีการกระทําผิดหรือการทุจริตและ

คอร์รัปชนัเกิดขึน้เก่ียวข้องกบับริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

  4.12 พนกังานต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายที่เก่ียวข้องของบริษัท 

ที่ทําหน้าที่สอบสวนการกระทําผิดหรือการทจุริตและคอร์รัปชนั 

 4.2 ผู้บริหาร 

  4.2.1 เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทัง้มีหน้าที่สอดส่องดูแลและ

สง่เสริมผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

  4.2.2 ผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบสง่เสริมและจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและ

มีประสิทธิผลเพื่อปอ้งกนัการกระทําผิดการทจุริตและคอร์รัปชนั ในสว่นงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึง 

   -  ทําความเข้าใจลักษณะของการกระทําผิดและการทุจ ริตและคอร์ รัปชันใด  ๆ                       

ที่อาจเกิดขึน้ภายในฝ่ายของตนเอง 

   -  ตระหนกัถึงความผิดปกติที่บ่งชีถ้ึงการกระทําผิดหรือการทจุริตและคอร์รัปชนั 

  4.2.3 ผู้บริหารมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

สอบสวน และฝ่ายที่เก่ียวข้องในการสอบสวนการกระทําผิดหรือการทจุริตและคอร์รัปชนั                         

 4.3 ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการ 

 ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการ มีความรับผิดชอบเบือ้งต้นเป็นหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน ใน

การรับและรวบรวมข้อมลูที่เก่ียวกบัการแจ้งเบาะแสที่เก่ียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชนั และพิจารณาเบือ้งต้น

ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที่ดี และหากพบว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายการกระทําผิด

หรือการทุจริตและคอร์รัปชนัให้นําเสนอต่อคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที่ดีและฝ่ายตรวจสอบภายในที่

เก่ียวข้องในการสอบสวนตามที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้

 4.4  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบเบือ้งต้น ในการสอบสวนการกระทาํผิดหรือการทจุริตและ

คอร์รัปชนั ตามที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้
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 4.5 คณะกรรมการสอบสวน 

 คณะกรรมการสอบสวน มีหน้าที่รับผิดชอบสืบสวนสอบสวน รวมทัง้รวบรวมพยานหลกัฐานและ

ดําเนินการอ่ืนใด เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความจริงว่า ผู้บริหาร หรือพนักงานได้กระทําผิดหรือ    

การทจุริตและคอร์รัปชนัหรือไม่ 

5.  การให้ข้อมูลการกระทาํผิดการแจ้งแบะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 บริษัทถือว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระทําผิดหรือการทุจริต

และคอร์รัปชนั การรายงานหรือให้ข้อมลูจะต้องทําด้วยเจตนาสจุริต ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือ

ทราบว่ามีการปฏิบติังานที่ขดัแย้งต่อระเบียบคําสัง่ของบริษัทฯ หรือเห็นการกระทําที่เข้าข่ายหรือเพียงสงสยั

ว่าเป็นการกระทําทจุริตและคอร์รัปชนัที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ พนกังานต้องแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กําหนด 

 การจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือใส่ร้ายผู้ อ่ืนทําให้บุคคลอ่ืนและบริษัทเสียหาย จะถูกบริษัท

ลงโทษทางวินยัและดําเนินคดีตามกฎหมาย  

 ในการให้ข้อมลู รายงานหรือแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตและคอร์รัปชนัให้พนกังานปฏิบติั

ตามขัน้ตอนดงันี ้ 

 5.1 กรณีผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนกังาน เม่ือพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเชื่อโดยสจุริตว่ามีการกระทําผิด

หรือการทจุริตและคอร์รัปชนัเกิดขึน้เก่ียวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน

ที่คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด ทราบโดยทนัที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร ตามแบบการให้ข้อมลูพบ

เห็นการกระทําผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชัน (เอกสารแนบ 1) ทัง้นี ้พนักงานไม่ควรที่จะดําเนินการ

สอบสวน หรือซกัถามใด ๆ เก่ียวกบัการกระทําที่สงสยัด้วยตนเอง 

 กรณีผู้แจ้งเบาะแสมิใช่พนกังาน เม่ือพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเชื่อโดยสจุริตว่ามีการกระทําผิดหรือ

การทจุริตและคอร์รัปชนัเกิดขึน้เก่ียวข้องกบับริษัทหรือบริษัทย่อยสามารถแจ้งผ่านช่องทางในข้อ 5.2 

 ในการแจ้งการกระทําผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชนั ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่และ

หมายเลขโทรศพัท์ของตนเองไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อของ

ตนเองกบักรรมการสอบสวนในชัน้สอบสวนได้ 

 5.2 หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน   

ผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียนสามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดงันี ้

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียน 

 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการจดัการ / และหรือผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 

 ช่องทางร้องเรียน  

 -  การร้องเรียนโดยหนังสือ: บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 628 ชัน้ 3 

อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 -  การร้องเรียนผ่านอีเมล: whistleblowing@iii-logistics.com 

mailto:whistleblowing@iii-logistics.com
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 -  การร้องเรียนด้วยวาจา: ผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 

 -  กลอ่งรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

 -  เว็บไซต์บริษัท : www.iii-logistics.com 

 ในกรณีที่ผู้ บริหารระดับสูงตัง้แต่ระดับกรรมการจัดการหรือเทียบเท่าขึน้ไป หรือหัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบภายใน หรือหวัหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เก่ียวข้องกับการกระทําผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชนั 

ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัท หรือ

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

 ผู้บงัคบับญัชาหรือฝ่ายต่าง ๆ เม่ือได้รับแจ้งว่ามีการกระทําผิดหรือการทจุริตและคอร์รัปชนัเกิดขึน้ 

ต้องรายงานฝ่ายตรวจสอบภายใน และหรือฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการของบริษัททนัที  

 5.3 หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่จดัทําทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และต้องจดัทํารายงานสรุป

การรับเร่ืองการแจ้งข้อมูลการกระทําผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

และหรือคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัททราบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ 

6.  การสอบสวนการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 การสอบสวนการกระทําผิดหรือการทจุริตและคอร์รัปชนั ต้องดําเนินการด้วยความเทีย่งธรรมและ

ปราศจากอคติใด ๆ เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริง หรือพิสจูน์เร่ืองที่ร้องเรียนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดหรือ

การทจุริตและคอร์รัปชนัหรือไม่ และต้องดแูลรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้ถกูกลา่วหา พนกังานและบริษัท 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในเบือ้งต้น

ร่วมกบัฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการ ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ และฝ่ายที่เก่ียวข้องของบริษัทหรือสายธุรกิจ 

 ในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถดําเนินการสอบทานเอกสาร 

ข้อมลู E-mail ตลอดจนข้อมลูอ่ืนใดของบริษัทหรือที่บริษัทมีความเก่ียวข้อง และสอบถามข้อมลูกับผู้ให้ข้อมลูได้ 

 เม่ือตรวจสอบข้อมลูและพบว่าข้อมลูที่ได้รับมีมลูข้อเท็จจริงว่าอาจมีการกระทําผิดหรือการทุจริต

และคอร์รัปชนัให้ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกบัหวัหน้าฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ และฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูล

กิจการ ดําเนินการเสนอผู้ มีอํานาจของบริษัทหรือสายธุรกิจแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่กรณีเป็น

ลกัษณะการกระทําผิดจรรยาบรรณให้รายงานคณะกรรมการจดัการ เพื่อดําเนินการสอบสวนตามนโยบาย

และหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

 กรณีที่คาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหาย เกินกว่า 1 ล้านบาท หรือเก่ียวข้องต่อชื่อเสียงของบริษัท 

ให้หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานให้ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธาน

กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี ทราบโดยทนัที 

 6.1 คณะกรรมการสอบสวน  

 คณะกรรมการสอบสวนมีองค์ประกอบ คณุสมบติั และอํานาจหน้าที่ ดงันี ้

  6.1.1 องค์ประกอบและคณุสมบติั 

http://www.iii-logistics.com/
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  คณะกรรมการสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยมีประธาน

คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้บริหารระดบัตัง้แต่กรรมการบริหารขึน้ไป และควรมีตวัแทนจากฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการ เข้าร่วมเป็นกรรมการ 

  กรรมการสอบสวนต้องมีความเป็นอิสระ มีความรู้และคณุสมบติัที่เหมาะสมเก่ียวกับเร่ืองการ

สอบสวนตามนโยบายนี ้และจะต้องไม่เป็นบคุคลดงัต่อไปนี ้ 

   ก)  ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของผู้ ต้องสงสยั 

   ข)  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสมัพนัธ์สว่นตวักับผู้ ต้องสงสยั นอกเหนือจากการ

จ้างงานกบับริษัท  

   ค)  มีสาเหตโุกรธเคืองผู้ถกูกลา่วหา  

   ง)  มีเหตอ่ืุน ซึง่อาจทําให้การสอบสวนไม่เป็นธรรม 

   นอกจากนี ้ผู้บริหารระดบักรรมการบริหารในสายงานที่ต้องสงสยักระทําผิดหรือการทุจริตและ

คอร์รัปชันอาจส่งตัวแทนจากสายงานที่มีความเป็นอิสระจากผู้ ต้องสงสัยกระทําผิดหรือการทุจริตและ        

คอร์รัปชนัเข้าร่วมเป็นผู้สนบัสนนุและให้ข้อมลู นอกจากนีค้ณะกรรมการสอบสวนอาจเชิญผู้ เชี่ยวชาญต่าง ๆ 

เช่น ด้านความปลอดภยั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง  

   ในกรณีที่ผู้ ต้องสงสยักระทําผิดหรือทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นผู้บริหารระดับสูง ประธาน

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีระดับที่สงูกว่าผู้ที่ถูกสอบสวน และกรรมการจากฝ่ายต้องเป็นผู้บริหารสงูสดุ

ของฝ่ายนัน้ ๆ 

   6.1.2 อํานาจในการสอบสวน 

   เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจหน้าที่ ดงันี ้ 

    ก)   สอบสวนค้นหาข้อเท็จจริง พยานหลกัฐาน เพื่อให้การสอบสวนได้ความจริง ยติุธรรม 

    ข)  เข้าถึงข้อมลูต่าง ๆ ของฝ่ายที่เก่ียวข้องของบริษัทได้อย่างอิสระและไม่จํากดั 

    ค)  มีอํานาจในการสอบถาม สําเนา และ/หรือ เคลื่อนย้ายไฟล์ ตู้  หรืออุปกรณ์เก็บ

เอกสารต่าง ๆ ของบริษัทที่พนักงาน หรือฝ่ายต่าง ๆ เก็บรักษา โดยจะแจ้งหรือขอความยินยอมจาก

ผู้ รับผิดชอบเห็นชอบก่อนหรือไม่ก็ได้  

    ง)  มีอํานาจในการว่าจ้าง (ตามระเบียบของบริษัท) ขอความร่วมมือหรือช่วยเหลือ จาก

บคุคลภายนอกตามความจําเป็นและเหมาะสม  

    จ)  แต่งตัง้หรือถอดถอนอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการตามที่กล่าวข้างต้น แล้วรายงาน

ต่อคณะกรรมการสอบสวน  

    ทัง้นี  ้คณะกรรมการสอบสวนไม่มีอํานาจในการลงโทษ ไล่ออก หรือเลิกจ้างผู้ ใด 

อย่างไรก็ตาม อาจให้คําแนะนําเพื่อดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินยัในรายงานสอบสวนก็ได้ 
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 6.2 การดําเนินการสอบสวน 

 ในการดําเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม          

ไม่คํานึงถึงตําแหน่ง ระยะเวลาการทํางาน หรือความสําคญัใดๆ ของผู้ ต้องสงสยักระทําผิดหรือการทจุริตและ

คอร์รัปชนั ที่มีต่อบริษัท 

 6.3 กําหนดระยะเวลาการสอบสวน 

 คณะกรรมการสอบสวน ต้องดําเนินการสอบสวนและจดัทํารายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จ 

ภายในสี่สิบห้า (45) วนั นบัจากวนัที่ได้รับทราบหนงัสือแต่งตัง้  

 ถ้ามีความจําเ ป็นซึ่ง ไ ม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้                                  

ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําให้การสอบสวนล่าช้า เพื่อขอขยายเวลาต่อผู้ มีอํานาจ ครัง้ละ     

ไม่เกินสามสิบ (30) วนั 

 6.4 การรายงานผลการสอบสวน 

 เม่ือดําเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทํารายงานผลการสอบสวน

รายงานต่อผู้ที่ลงนามแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน รวมทัง้ประธานคณะกรรมการจดัการ หวัหน้าฝ่ายบญัชี

และการเงิน หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและกํากับดแูล

กิจการ และผู้ที่เก่ียวข้องแล้วแต่ละกรณี  

 ทัง้นี ้รายงานผลการสอบสวนควรประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี ้ (ตัวอย่างรายงานผลการ

สอบสวน เอกสารแนบ 2) 

  ก)  วนั เวลาและสถานที่ ที่สงสยัว่ามีการกระทําผิดหรือการทจุริตและคอร์รัปชนัเกิดขึน้ 

  ข)  ลกัษณะหรือประเภทของการกระทําผิดหรือการทจุริตและคอร์รัปชนั 

  ค)  จํานวนและมลูค่าเป็นตวัเงินของทรัพย์สิน หรือรายการอ่ืนใด ที่สงสยัว่าเก่ียวข้อง (ในกรณี

ที่เป็นทรัพย์สินที่สญูเสีย หรือเสียหายให้ประเมินมลูค่าดัง้เดิม และมลูค่าปัจจบุนัด้วย) 

  ง)  คําแถลงว่ามีการกระทําผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชนั หรือมีความประมาทเลินเล่อใน

ส่วนของบุคคล ได้มีการรายงานให้บุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือไม่ (ถ้ามีแจ้งรายละเอียด

บคุคล และสภาพของการกระทําที่น่าสงสยั การละเว้น หรือความประมาท)  

  จ)  การสญูเสีย ความเสียหาย หรือการยกัยอก มีประกนัภยัคุ้มครองหรือไม่  

  ฉ)  จดุอ่อนของการควบคมุภายใน หรือเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามกระบวนการทํางานที่ได้กําหนด

ไว้ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้  

  ช)  สรุปผลของการสอบสวน  

  นอกจากนี ้ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และหรือคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทในการประชมุครัง้ถดัไป 
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7.  การลงโทษทางวินัยและการดาํเนินคดีทางกฎหมาย 

 บริษัทจะใช้รายงานผลการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่า บริษัทควรดําเนินการอย่างไรต่อภายหลัง

เสร็จสิน้การสอบสวน การพิจารณาจะต้องอยู่บนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงที่ได้มาในแต่ละกรณี ความเสียหาย   

ที่เกิดขึน้จริง หรือคาดว่าจะเสียหายต่อบริษัท และสิ่งที่ต้องดําเนินการตามกฎหมาย การดําเนินการอย่างใด

ขึน้อยู่กบัลกัษณะความร้ายแรงของข้อเท็จจริงและเร่ือง โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการทํางาน

และสภาพการจ้างของบริษัท 

 7.1 การลงโทษทางวินยั 

  7.1.1 บริษัทจะดําเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการทํางานและสภาพการจ้าง

ของบริษัท ซึ่งมีบทลงโทษตัง้แต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน     

หากปรากฏว่าพนกังานได้กระทําผิดจริงตามที่ได้มีการสอบสวนแล้ว 

  นอกจากนี  ้บริษัทจะดําเนินการลงโทษทางวินัยต่อหัวหน้างาน หรือพนักงานคนอ่ืน ๆ                           

ที่เก่ียวข้อง หากพบว่าไม่ได้ปฏิบติัหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบอย่างเพียงพอ 

  7.1.2 การพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินยักับผู้กระทําผิด ให้ผู้ มีอํานาจอนุมติัตามตาราง

อํานาจอนุมัติของบริษัทเป็นผู้พิจารณาตัดสินลงโทษ ในกรณีที่ผู้ กระทําผิดเป็นผู้บริหารระดับสูงตัง้แต่ 

MD/ED ขึน้ไปให้คณะกรรมการจดัการเป็นผู้พิจารณาตัดสินลงโทษโดยต้องปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหรือคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทก่อน 

  7.1.3 การพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทําผิด (ถ้ามี) ควรดําเนินการภายใน    

30 วนั เม่ือได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้ว 

 7.2 การดําเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญา 

 กรณีการกระทําผิดหรือการทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์      

ของบริษัท หรือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ประธานคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้ มีอํานาจในการ

พิจารณาตดัสินว่าจะดําเนินคดีทางแพ่งและหรือคดีอาญาต่อผู้กระทําผิด โดยร่วมพิจารณากับหวัหน้าฝ่าย

การเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ  และต้องแจ้งผลการพิจารณานัน้                      

ต่อคณะกรรมการจดัการทราบ  

 ในกรณีที่ผู้กระทําผิดเป็นผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่ Senior Manager ขึน้ไป ให้คณะกรรมการจดัการ

เป็นผู้ตดัสินว่าจะดําเนินคดีทางแพ่งและหรือคดีอาญาต่อผู้กระทําผิด โดยต้องปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหรือคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทก่อน และต้องแจ้งผลการพิจารณานัน้ต่อ

คณะกรรมการบริษัททราบ 

8.  การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล และการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 บริษัทฯ ได้กําหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน 

เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ว่าการกระทําดงักลา่วนัน้ จะไม่ทําให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดงันี ้
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 8.1  เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส หรือปฏิเสธการทจุริตและคอร์รัปชนัที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

มิให้ได้รับความเดือดร้อน อนัตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอนัเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัดงักล่าว รวมถึงผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูที่กระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทจะกําหนดให้

ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส หรือพยานบุคคลที่เก่ียวข้องได้รับการคุ้มครอง โดยปกปิดชื่อ หรือข้อมลูสว่นบุคคล 

ไว้ในชัน้ความลบั (Confidential) ตามข้อกําหนดของบริษัทว่าด้วยการกําหนดชัน้ความลบั และการรักษา

ความปลอดภยัเก่ียวกบัเอกสารโดยจํากดัเฉพาะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้

ที่จะเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้ และผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบติัหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บ

รักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผย

ข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด 

 8.2  บริษัทไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คกุคาม พนกังานผู้ให้ข้อมลูการกระทําผิดหรือการทุจริตและ

คอร์รัปชนั รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสจุริต บริษัทจะให้ความ

คุ้มครองและห้ามพนกังานหรือผู้บริหารของบริษัท เลิกจ้าง พกังาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดําเนินการ

ต่าง ๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเร่ืองการกระทําผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการปฏิบัติต่อ

บุคคลอ่ืนด้วยวิธีที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ      

บุคคลอ่ืน รวมไปถึงกรณีบุคคลอ่ืนนัน้ฟ้องร้องดําเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคํา หรือให้ความร่วมมือใด ๆ      

ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ หากผู้ ใดกระทําการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย และอาจได้รับโทษ

ตามที่กฎหมายกําหนด หากการกระทํานัน้ถือเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมาย 

 8.3 บริษัทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดบั

ความร้ายแรงและความสําคญัของเร่ืองที่ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียนถกู ข่มขู่ คกุคาม ให้รายงานต่อหวัหน้า

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โดยทันที ซึ่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะทําหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้ มครอง                         

ผู้ให้ข้อมลู ตามนโยบายฉบบันี ้

 8.4  กรณีพนักงานให้ข้อมูลการกระทําผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชันด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่า

ภายหลังบริษัทได้ดําเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทําผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่

ดําเนินการลงโทษใด ๆ กับพนกังานที่ให้ข้อมลู อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมลูข้อเท็จจริง  

ใด ๆ ตามที่ร้องเรียน และได้ทําด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ 

บริษัทจะพิจารณาดําเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ข้อมูล ตามข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน ซึ่งมีบทลงโทษ

ตัง้แต่ ตกัเตือนด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทัง้พิจารณาดําเนินคดีตาม

กฎหมาย 

 8.5 บริษัทจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานหรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริต

และคอร์รัปชนั แม้ว่าการกระทํานัน้จะทําให้บริษัทฯ ต้องสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 
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9.  แนวปฏิบติัสําหรับการสอบสวน 

 แนวปฏิบติัต่อไปนีกํ้าหนดขึน้ เพื่อให้มัน่ใจว่าการดําเนินการสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม 

 9.1 การสัง่พกังานระหว่างสอบสวน  

 ในระหว่างขัน้ตอนของการสอบสวนตามนโยบายนี ้คณะกรรมการสอบสวนอาจเสนอให้หัวหน้า

งานระดับตัง้แต่ MD/ED ขึน้ไป โดยการปรึกษาร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท มีคําสั่งพักงาน

พนกังานที่ต้องสงสยัว่ากระทําผิดหรือการทจุริตและคอร์รัปชนัได้ตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานของบริษัท  

 9.2 การตรวจสอบเอกสารและการตรวจค้น  

 คณะกรรมการสอบสวน ควรเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อเข้าใจ

ข้อเท็จจริง เร่ืองราวทัง้หมด รวมทัง้จดัเก็บเอกสารไว้ในที่ปลอดภยั ก่อนเร่ิมดําเนินการสอบถ้อยคํา 

 ในกรณีต้องมีการค้นตัวหรือค้นหาเอกสารส่วนตัวของพนักงาน เช่น กระเป๋าเงิน กระเป๋าถือ      

เพื่อหาเอกสารหรือหลักฐาน จะต้องให้ผู้ ถูกตรวจค้นลงนามยินยอมในแบบหนังสือยินยอมให้ตรวจค้น 

(เอกสารแนบ 3) หากพนกังานปฏิเสธไม่ลงนาม ก็ให้บนัทกึเป็นหมายเหตไุว้ด้วย 

 9.3 การสอบถ้อยคํา 

  9.3.1 การสอบถ้อยคํา เป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องการ

จากผู้ที่มีความรู้ที่เก่ียวข้อง กรรมการสอบสวน มีอํานาจเข้าถึง ติดต่อ สอบถามพนักงานและบุคคลอ่ืน ๆ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ในระหว่างการค้นหาข้อเท็จจริง ทัง้นี ้ในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวน   

ไม่จําเป็นต้องแจ้งฝ่ายจดัการและผู้จดัการอ่ืน ๆ ถึงการติดต่อพนกังานในระหว่างการค้นหาข้อเท็จจริง  

  9.3.2 การสอบถ้อยคํา อาจขอให้ผู้ ต้องสงสยัหรือบุคคลอ่ืนใด ให้ถ้อยคําเป็นลายลกัษณ์อักษร

หรือโดยการบนัทึกเทปก็ได้ การสอบถ้อยคําทุกครัง้ควรมีตวัแทนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมและควรมี

ประธานคณะกรรมการสอบสวนเข้าร่วมด้วย 

  9.3.3 ให้ผู้แทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้ทําบนัทึก

การสอบถ้อยคําไว้อย่างรัดกุม และให้ประธานคณะกรรมการสอบสวน และผู้ ให้ถ้อยคําลงนามในบันทึก     

ทุกครัง้ หากผู้ให้ถ้อยคําปฏิเสธไม่ลงนาม ก็ให้บนัทึกเป็นหมายเหตไุว้ด้วย ในการสอบสวนอาจใช้เทปบนัทกึ

การสอบถ้อยคําก็ได้ 

  9.3.4 การสอบถ้อยคําใดๆ ควรดําเนินการในห้องจดัไว้เป็นสดัส่วนเฉพาะ ไม่มีการข่มขู่ และ

จะต้องหลีกเลี่ยงการกลา่วหาต่างๆ เม่ือเสร็จสิน้การสอบถ้อยคํา ควรให้ผู้ถกูสอบถ้อยคําลงนามในเอกสารว่า 

ตนเองรับทราบว่าจะต้องเก็บเร่ืองที่ได้มีการซกัถามต่าง ๆ นัน้ไว้เป็นความลบั 

 9.4 การสอบถ้อยคําผู้ถกูกลา่วหา 

 คณะกรรมการสอบสวนควรสอบถ้อยคํากับผู้ ต้องสงสัยทุกคน ทัง้นี ้การสอบถ้อยคําจะเป็น       

การเปิดโอกาสให้ผู้ ต้องสงสยัได้ชีแ้จงข้อเท็จจริงและข้อกลา่วกล่าวหาในด้านของตนเอง ซึ่งเป็นสว่นที่สําคญั

ของกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงตามหลกัของกระบวนการยุติธรรม โดยไม่ต้องคํานึงว่าผู้ ต้องสงสยัจะให้

ความร่วมมือในการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม สิ่งสําคัญคือการบันทึกข้อมูลตามที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ไว้อย่าง

ถกูต้อง บนัทกึถ้อยคํานีอ้าจถกูใช้ในการพิจารณาลงโทษทางวินยัหรือการดําเนินการทางกฎหมาย 
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 9.5 การใช้อิทธิพลเหนือการสอบสวน 

 ทุกคนที่เก่ียวข้องในการสอบสวน พึงตระหนักว่า ตนเองมีหน้าที่ คือการหาความจริงให้ปรากฏ 

ดงันัน้ ต้องไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปมีอิทธิพลที่มีผลต่อการสอบสวน 

10. การจัดเก็บรักษาข้อมูลและการเปิดเผย 

 10.1 ในระหว่างการสอบสวนการกระทําผิดหรือการทุจ ริตและคอร์ รัปชัน  ใ ห้ประธาน

คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน และบนัทึกการให้ถ้อยคํา ทัง้หมดที่ได้รับมา 

เม่ือดําเนินการสอบสวนเสร็จสิน้แล้วให้นําส่งต้นฉบบัของบนัทึกการให้ถ้อยคําและเอกสารประกอบ รวมทัง้

เทปบนัทกึการให้ถ้อยคําแก่หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรมนษุย์เป็นผู้จดัเก็บรักษา 

 10.2 ห้ามจดัทาํสําเนารายงานผลการสอบสวน (ไม่ว่าโดยการพิมพ์หรือวิธีการอ่ืนใด) สง่ให้บคุคล

อ่ืนใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยแก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในหน้ารายงานเท่านัน้ หากผู้ ใดต้องการขอรายงานผล

การสอบสวนหรือทําสําเนา ต้องจดัทําเป็นคําขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและ

หรือหวัหน้าฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการพร้อมเหตผุลตามสมควร 

11.  การรักษาความลับ 

 11.1 ผู้ที่เก่ียวข้องในการรับข้อมูลการกระทําผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชันและการสอบสวน 

ต้องเก็บรักษาข้อมลูที่ได้รับมาไว้เป็นความลบัไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบคุคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม

ความจําเป็นในการปฏิบติังานเท่านัน้หรือเป็นการปฏิบติัตามที่กฎหมายกําหนด 

 11.2 ห้ามนํารายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทัง้นี  ้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง           

การสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลผู้ ต้องสงสยั แต่ภายหลงัพบว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ และเพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึน้กบับริษัท  

 11.3 ในกรณีถกูสอบถามจากสื่อมวลชน นกัลงทนุและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ให้แจ้งว่า “ตนเองไม่อยู่ใน

สถานะที่จะสามารถหารือหรือเปิดเผยเร่ืองนีไ้ด้” และให้ผู้ที่สอบถามติดต่อผ่านช่องทางที่บริษัทกําหนดไว้ 

เช่น ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ หรือฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

12.  นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

 การปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี ้ควรศกึษาและปฏิบติัควบคู่กบันโยบายที่เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

 ก)  นโยบายการกํากับดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทจุริต

และคอร์รัปชนั และคู่มือมาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั 

 ข)  ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานและสภาพการจ้างของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ค)  อํานาจอนมุติัของบริษัท 
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13.  คาํถามเก่ียวกับนโยบาย 

 หากมีข้อสงสัยหรือคําถามใด ๆ เก่ียวกับนโยบายฉบับนี ้สามารถสอบถามได้กับหัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบภายใน หรือหวัหน้าฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ หรือหวัหน้าฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการของบริษัทหรือ

สายงานที่ตนเองสงักดั 

14. การดูแลและทบทวนนโยบาย 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในและหรือฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย       

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม ดูแลให้การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี ้รวมทัง้

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกับข้อบงัคบั กฎหมายที่เก่ียวข้องตามความจําเป็นและเหมาะสมเป็น

ประจําอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

 

 นโยบายฉบับนีมี้ผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ

บริษัทในการประชมุ ครัง้ที ่9/2564 
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เอกสารแนบ 1 

แบบการให้ข้อมูล/รายงานการกระทาํผิดหรือการทุจริตและคอร์รัปชัน 
 

บริษัทที่เก่ียวข้อง : 

_________________________________________________________________________________ 

วนัที่เกิดหรือพบเห็นการกระทาํผิด: 

_________________________________________________________________________________ 

สถานที่เกิดเหต ุ:  

_________________________________________________________________________________ 

ลกัษณะหรือประเภทของการกระทําผิดหรือการทุจริตที่เกิดขึน้ (ความผิดปกติของบัญชี การปลอมแปลง

ข้อมลูบริษัท การยกัยอก ขโมยเงิน สินค้า ฯลฯ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

แหล่งข้อมูลที่ช่วยให้ขยายผลนําไปสู่การสอบสวน รวมถึง ชื่อของบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น พนักงาน ลูกค้า     

การร้องเรียน การพบการขโมย 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ท่านเชื่อว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับเหตกุารณ์ และเหตทุี่ทําให้

ท่านเชื่อ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

มลูค่าของเงินหรือทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง / ประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

จดัทําโดย : (_______________________________________) วนัที่ : _________________________ 

หมายเหต ุ: โปรดแนบเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้าจําเป็น) 
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เอกสารแนบ 2 

 

ตัวอย่างแบบรายงานผลการสอบสวน 

บริษัท [•] 

 

รายงานผลการสอบสวน 

XXX XXX XXX (ชื่อ ฝ่าย) 

XXX XXX XXX (หวัข้อเร่ือง) 

 

คณะกรรมการสอบสวน 

XXX XXX XXX (ประธาน) ตําแหน่ง 

XXX XXX XXXตําแหน่ง Finance position, Finance 

XXX XXX XXXตําแหน่ง Whistle Blowing, position Whistle Blowing 

XXX XXX XXXตําแหน่ง Internal Audit, position, Internal Audit 

XXX XXX XXXตําแหน่ง Human Resources, position, Human Resources 

XXX XXX XXXตําแหน่ง Compliance position, Legal and Compliance 

 

วันท่ีรายงาน: 

สําเนาเรียน 

XXX XXX XXXตําแหน่ง 

XXX XXX XXX ตําแหน่ง 

XXX XXX XXXตําแหน่ง 

XXX XXX XXX ตําแหน่ง 

XXX XXX XXX ตําแหน่ง 

XXX XXX XXX ตําแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

สารบัญ 

 

                                                                                         หน้า 

 

บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 

1. บทนํา 

2. การสอบสวนเบือ้งต้น 

3. การกระทําผิดหรือการทจุริตที่เกิดขึน้ 

4. ขอบเขตการทํางานของคณะกรรมการสอบสวน 

5. การปฏิบติัที่ไม่สอดคล้องกบัแนวปฏิบติั ข้อบงัคบั กฎหมาย 

6. จดุอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน 

7. การดําเนินการใด ๆ ที่ได้ทําไปจนถึงปัจจบุนั 

8. สรุปผลของการสอบสวน 

9. การดําเนินการลงโทษทางวินยัที่ดําเนินการจนถึงปัจจบุนั / ข้อเสนอการลงโทษทางวินยั (ถ้ามี) 

 

เอกสารแนบ 

โครงสร้างของฝ่ายที่การกระทําผิดหรือการทจุริตและคอร์รัปชนัที่เกิดขึน้ 

ข้อมลูประวติัการทํางานของพนกังานที่ถกูกลา่วหาว่ากระทําผิดหรือทจุริตและคอร์รัปชนั 
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เอกสารแนบ 3 

 

หนังสือยินยอมให้ตรวจค้น 

 

วนัที่: _____________________________ 

ถึง : บริษัท [•] 

เรียน : [ ชื่อของประธานคณะกรรมการสอบสวน ] 

ด้วยหนงัสอืฉบบันี ้ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจค้นและตรวจสอบ โดย: 

นาย / นางสาว / นาง 

________________________________________________________________________________ 

เม่ือวนัที่ ________________________________________________________________________________ 

ซึง่มีรายการทรัพย์สินสว่นบคุคลของข้าพเจ้าที่ให้ตรวจค้น ดงันี ้

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

ลงนาม 

 

______________________________________________ 

ชื่อ-นามสกลุของพนกังานและเลขที่พนกังาน 

 


