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บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) นโยบายการแจง้เบาะแส 

1. วตัถุประสงค์ 
 บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) เห็นความส าคญัของการจดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสและการ
ร้องเรียน เพื่อรับฟังขอ้ร้องเรียนต่างๆ ทั้งจากบุคลากรของบริษทั และจากบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บผลกระทบหรือ 
มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยจากพฤติกรรมท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือในการเฝ้าระวงั ติดตามการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย และเป็นแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานให้มีความรัดกุมและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน บริษทัฯ จึงจดัท านโยบายการแจง้เบาะแสฉบบัน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการแจง้เบาะแสและ 
ขอ้ร้องเรียน รวมถึงเป็นแนวทางในการบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนใหมี้ความชดัเจน สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

2. ขอบเขต 
2.1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ให้น านโยบายฉบับน้ีไปบังคับใช้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

โดยบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทย่อยของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยส์ามารถน านโยบายฉบบัน้ีไปปรับใช้ให้เขา้กบับริบททางธุรกิจและกระบวนการบริหารภายใน

ของแต่ละบริษทับนพื้นฐานของภูมิสังคมของแต่ละประเทศใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 

2.2. ขอบเขตพฤติกรรมที่/จัดให้มีการรับแจ้งเบาะแสภายใต้นโยบายฉบับนี้ให้หมายถึงพฤติกรรมของบริษัท  
     บริษัทย่อย และ/หรือบุคลากรของบริษัท ดังต่อไปนี ้

2.2.1.  พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงรวมถึง
การทุจริต การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชนั และการติดสินบน 

2.2.2. พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงินหรือการตั้งใจหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดง
ขอ้ความเทจ็หรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอก  

2.2.3. พฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ท่ี มีผลบังคับกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
(แลว้แต่กรณี) 

2.2.4. พฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจหรือนโยบายของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
3. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

3.1. คณะกรรมการบริษัท 
3.1.1. ก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุน เพื่อให้บุคลากรของบริษทั หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บผลกระทบ

หรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากพฤติกรรมท่ีระบุไว ้
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ในขอ้ 2.2. ของนโยบายฉบบัน้ี ไม่ละเลยหรือไม่เพิกเฉยท่ีจะแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนเม่ือพบเห็น
พฤติกรรมดงักล่าว  

3.1.2. ก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุน ให้มีช่องทางการแจง้เบาะแส รวมถึงกระบวนการในการบริหาร
จดัการขอ้ร้องเรียนท่ีเหมาะสม 

3.1.3. ก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุน ให้มีการเปิดเผยนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน และการ
รายงานความคืบหนา้และสรุปผลการพิจารณาเร่ืองเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน 

3.2. ผู้บริหารระดับสูง 
3.2.1.  สนับสนุนให้กระบวนการด าเนินงานและช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน รวมทั้ง

มาตรการการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน และผูร้ายงานขอ้มูล  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

3.2.2.  จดัให้มีการส่ือสารท าความเขา้ใจให้บุคลากรของบริษทัและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงาน 
ของตน รับทราบเร่ืองนโยบายและแนวปฏิบติั กระบวนการ ตลอดจนช่องทางการแจง้เบาะแสและเร่ือง
ร้องเรียน 

3.3. บุคลากรของบริษัท  
3.3.1.  ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายแจง้เบาะแส  
3.3.2.  แจง้เบาะแสและ/หรือเร่ืองร้องเรียนให้ผูรั้บเร่ืองเบาะแส/เร่ืองร้องเรียน ในการรับเร่ืองเบาะแสรับทราบ

หากพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีการกระท าผดิท่ีเขา้ข่ายพฤติกรรมตามขอบเขตในขอ้ 2.2. 
3.3.3.  ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูล 

4. แนวปฏิบัติ 
4.1. การแจ้งเบาะแส 

4.1.1. บุคลากรของบริษทั บุคคลภายนอก คู่คา้ธุรกิจ และพนัธมิตรทางธุรกิจสามารถแจง้เบาะแสเก่ียวกบั
พฤติกรรมตามขอบเขตในข้อ 2.2.  โดยให้ข้อมูลท่ีแท้จริงเก่ียวกับช่ือและช่องทางการติดต่อ  
(หมายเลขโทรศพัท ์และ/หรืออีเมล) ของผูแ้จง้เบาะแส ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 
(ก.) คณะกรรมการตรวจสอบ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี www.cpfworldwide.com/contact/committee  
หรือ 
(ข.) ส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อรับเร่ืองแจง้เบาะแสเป็นการเฉพาะ โดยสามารถแจง้เบาะแสผา่นทาง 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(iaoffice@cpf.co.th) หรือ 
 จดหมายปิดผนึก ท่ีอยู ่1,1/1 ซอยเยน็จิต 2 แยก 1 อาคารทรัพยส์มุทร 2 ชั้น 4 ถนนเยน็จิต แขวง

ทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ 

mailto:iaoffice@cpf.co.th
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 โทรศพัท ์(02-673-1105, 02-673-1092-3) หรือโทรสาร (02-673-1090) 
4.1.2. ในกรณีท่ีบุคลากรของบริษทัหรือบุคคลภายนอก ต้องการขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายและขั้นตอนการแจง้

เบาะแส สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ นโยบายการแจง้เบาะแสของบริษทั
รวมทั้งปรึกษาส านกัตรวจสอบภายใน 

4.2. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้รายงานข้อมูล  
4.2.1.  กรณีผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูร้ายงานขอ้มูลเป็นบุคลากรของบริษทั 

4.2.1.1. บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยจะคุม้ครองปกป้องผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูร้ายงานขอ้มูล
ไม่ใหถู้กข่มขู่คุกคาม  

4.2.1.2. บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยจะไม่เปิดเผยรายช่ือผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูร้ายงานขอ้มูล 
และรายละเอียดของการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งทราบ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมายเท่านั้น  

4.2.1.3. บริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยจะไม่เลิกจา้ง พกังาน เปล่ียนต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน ลงโทษ
ทางวนิยัต่อผูแ้จง้ ผูร้้องเรียน หรือผูร้ายงานขอ้มูลท่ีมิไดมี้เจตนาใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็  

4.2.2.  กรณีผู ้แจ้ง เบาะแส ผู ้ร้อง เ รียน หรือผู ้รายงานข้อมูล เ ป็นบุคคลภายนอก คู่ค้า ธุร กิจ  หรือ 
พนัธมิตรทางธุรกิจ  
4.2.2.1. บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยจะคุม้ครองปกป้องผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูร้ายงานขอ้มูล

ไม่ใหถู้กข่มขู่คุกคาม  
4.2.2.2. บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยจะไม่เปิดเผยรายช่ือผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูร้ายงานขอ้มูล 

และรายละเอียดของการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งทราบ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมายเท่านั้น  

4.3. กระบวนการสอบสวนข้อร้องเรียน การก าหนดโทษ และการรายงาน 
4.3.1. การรับเร่ืองเบาะแส/เร่ืองร้องเรียน 
 โดยส านักตรวจสอบภายใน และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ให้หน่วยงานดังกล่าว

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
4.3.1.1. รวบรวมขอ้เทจ็จริง ตรวจสอบขอ้มูล และหลกัฐานเร่ืองเบาะแส/เร่ืองร้องเรียน 
4.3.1.2. กรณีพิจารณาแลว้เห็นวา่เร่ืองเบาะแส/เร่ืองร้องเรียน มีมูล ใหส่้งเร่ืองดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการ

สอบสวนเร่ืองเบาะแส/เร่ืองร้องเรียน 
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4.3.2. กระบวนการสอบสวนเร่ืองเบาะแส/เร่ืองร้องเรียน การก าหนดโทษ และการรายงาน 
อา้งอิงตามระเบียบวา่ดว้ยการสอบสวนทางวนิยัและการลงโทษทางวนิยัของบริษทัฯ 
  

5. บทลงโทษ 
บุคลากรของบริษทั ท่ีแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริตดว้ยเจตนาสุจริต บริษทัฯ จะไม่ด าเนินการลงโทษ
ใดๆ ต่อบุคลากรของบริษทัท่ีแจง้เบาะแสดงักล่าว แต่หากผลการสอบสวนพบวา่ ไดก้ระท าดว้ยเหตุแห่งเจตนาให้
ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลท่ีเป็นการให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ในกรณีท่ีผูแ้จง้เบาะแสเป็นบุคลากรของบริษทัจะพิจารณา
สอบสวนและด าเนินการตามข้อก าหนดว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส่วนในกรณีท่ีผู ้แจ้งเบาะแสเป็น
บุคคลภายนอก ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจท าให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย บริษทัฯ อาจพิจารณาด าเนินการตาม
กฎหมาย 
 

6. การทบทวนนโยบาย  
ใหค้ณะอนุกรรมการยกร่างและทบทวนนโยบาย ด าเนินการทบทวนนโยบายฉบบัน้ีเป็นประจ าทุกปี หรือก่อนหนา้
นั้นตามสมควร หากพบวา่นโยบายฉบบัน้ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย 
และให้คณะอนุกรรมการยกร่างและทบทวนนโยบาย น าเสนอนโยบายดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อขอ
อนุมติัการปรับปรุงนโยบายแจง้เบาะแสต่อไป 

7. นิยาม 
บริษัทฯ หมายถึง บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)  

(1) ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม  และ/หรือ 

(2) มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทันั้น ไม่วา่โดยตรงหรือ
โดยออ้ม และ/หรือ  

(3) มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้ งหรือถอดถอนกรรมการตั้ งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้ งหมด  
ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 

คณะอนุกรรมการยกร่างและทบทวนนโยบาย หมายถึง ตัวแทนของส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
ส านักกฎหมาย ส านักทรัพยากรบุคคล ส านักเลขานุการบริษทั ส านักบริหารความเส่ียงองค์กร 
ส านกัตรวจสอบภายในของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)  

กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษทัยอ่ย  
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บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) นโยบายการแจง้เบาะแส 

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานคณะผูบ้ริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) ประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการ  
ประธานผูบ้ริหารฝ่ายการเงิน  และผูบ้ริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit)หรือของ
หน่วยงานสนบัสนุน ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษทัยอ่ย 

พนักงาน หมายถึง ผู ้บริหารระดับสูงและพนักงานท่ีได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนและรายวนัของบริษัท  
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) หรือบริษทัยอ่ย ไม่วา่จะเป็นการวา่จา้งประจ าหรือชัว่คราว  

บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
และ/หรือบริษทัยอ่ย  

 
 

 
 
 

 


