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นโยบายการรับเรืองร้องเรียนการทุจริตและการกระทาํผิด (Whistleblowing Policy) 

 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนกัถึงความสําคญัของการป้องกนัการทจุริตและการกระทํา

ผิดทอีาจเกิดขนึจากการปฏิบตัิงานและการติดต่อกบัผู้มีส่วนได้เสียซงึอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจและการดําเนินงานทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกําหนดกลไกในการรับเรืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชเีบาะแสเกียวกบัการกระทําผิด

กฎหมาย กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หรือพฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทจุริตคอร์รัปชนัของบคุลากรของบริษัท

ฯ ซงึรวมถึงมาตรการคุ้มครองทเีหมาะสมแกผู้่แจ้งเบาะแส ตามนโยบายการรับเรืองร้องเรียนการทจุริตและการกระทําผิดฉบบันี

เพอืเป็นแนวทางปฏิบตัิทีชดัเจน และเพือให้การรับเรืองร้องเรียนการทจุริตและการกระทําผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

1. วัตถุประสงค์ 

1.1. เพือให้การดําเนินการเกียวกับการรับเรืองร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต การประพฤติมิชอบ และการปฏิบติัที

ขดัต่อระเบียบของบริษัทฯ มีแบบแผนทีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการทีดี 

1.2. เพือให้กรรมการ พนกังาน และบคุคลใด ๆ ทีกระทําการแทนบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างถกูต้อง โปร่งใส ยติุธรรม และ

สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย การกํากบัดแูลกิจการทีดีและจริยธรรมธุรกิจรวมทงัระเบียบต่าง ๆ 

ของบริษัทฯ 

1.3. เพือให้ผู้ทีต้องการแจ้งถึงการปฏิบตัิงานของกรรมการ พนกังาน หรือบุคคลใด ๆ ทีกระทําการแทนบริษัทฯ ทีขดัหรือ

สงสยัว่าจะขดัต่อเรืองดงักล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ทราบ โดยผ่านช่องทางการแจ้งต่าง ๆ ทีบริษัทฯจดัเตรียมให้ 

1.4. เพือให้ผู้ แจ้งเรืองร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลใดทีให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ด้วยความสุจริตใจได้รับความ

คุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกนัจากการถกูกลนัแกล้งอนัเนืองมาจากการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

1.5. เพือป้องกันความเสียงและความเสียหายทีอาจเกิดขึนกับผู้มีส่วนได้เสียจากการกระทําทผิีดกฎหมาย จรรยาบรรณ

ธุรกิจ หรือพฤติกรรมในการปฏิบตัิหน้าทขีองกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

2. นิยาม 

2.1. บุคลากรของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ   

2.2. การกระทําผิด หมายถึง การกระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ ของบุคลากรของบริษัท ซึงเป็นการฝ่าฝืนกฎบัตร

และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ข้อบังคับการทํางาน นโยบาย และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจน

กฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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2.3. การทุจริตคอร์รัปชัน หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิในตําแหน่งหน้าที

หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าทีโดยมิชอบ ฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบ นโยบาย หรือกฎบตัรและจรรยาบรรณ 

(Code of Conduct) ของบริษัทฯ เพือการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรได้ไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิ การให้หรือรับสนิบน 

การนําเสนอ การให้คํามนัว่าจะให้ การขอ หรือเรียกร้อง ซึงเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อืนใดซงึไม่เหมาะสม กับ

เจ้าหน้าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอืนใดทีมีความเกียวข้องทางธุรกิจ เพือให้บุคคล

ดงักล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าทีเพือให้ได้มา เอือประโยชน์ หรือรักษาไว้ซึงธุรกิจหรือประโยชน์อืนใดทีไม่

เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีทีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถินหรือ

จารีตทางการค้าให้กระทําได้ 

2.4. ผู้ ร้องเรียน ผู้แจ้งเรืองร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 

ซงึได้ร้องเรียนการทจุริตหรือกระทําผิดใด ๆ ทเีกิดขนึในบริษัทฯ (Whistle Blower) 

3. ขอบเขตของเรืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

3.1. บคุลากรของบริษัทฯ หรือบคุคลใด ๆ ทีกระทําการแทนบริษัทฯ อาจถูกร้องเรียนตามระเบียบนีหากมีการกระทําทีฝ่า

ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และกฎบัตรและ

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ 

ทงันี เหตุการณ์ทีอาจนําไปสู่การใช้กลไกตามนโยบายฉบบันีอาจครอบคลุมการประพฤติอันมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ 

ซงึรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะเหตกุารณ์ดงัต่อไปน ี

3.1.1 การประพฤติผิด หมายถึง การกระทําทฝ่ีาฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน ข้อบงัคบั ระเบียบของกลุ่มบริษัทฯ 

และ/หรือกฎเกณฑ์ของทางการ  

3.1.2 การทุจริต หมายถึง การกระทําใดๆ เพือแสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายให้แก่ตนเอง

และ/หรือผู้อืน ซงึหมายความรวมถึงการกระทําดงันี 

1) การยักยอกทรัพย์ หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซึงเป็นของผู้อืนโดยเบียดบังเอาทรัพย์นนัมา

เป็นของตนหรือบคุคลทีสาม 

2) การคอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อํานาจทีได้มาโดยหน้าทีในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

หรือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตําแหน่งหน้าที อํานาจและอิทธิพลทีตนมีอยู่ เพือประโยชน์แก่

ตนเองและ/หรือผู้ อืน 
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3) การให้หรือรับสินบน หมายถึง การเสนอ (Offering) การให้คํามนัสญัญา (Promising) การให้

หรือการรับ (Giving or Accepting) หรือการเรียกร้อง (Demanding) ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์

ทีเกียวข้องกับเงิน หรือ เพือเป็นสิงจูงใจให้บุคคลกระทําอย่างหนึงอย่างใดทีผิดกฎหมาย ขดัต่อ

ศีลธรรมอนัดี หรือทําลายความไว้วางใจ 

4) การฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงิน หมายถึง การหลอกลวงผู้ อืนด้วยการสือสารข้อมูลเท็จ 

หรือปกปิดความจริงซึงควรบอกให้ทราบ และโดยการหลอกลวงเช่นว่านัน ทําให้ได้มาซึงทรัพย์

หรือผลประโยชน์จากผู้ถกูหลอกลวงหรือบคุคลทีสาม 

3.2. ทงัน ีบริษัทฯ ไม่สามารถรับเรืองร้องเรียนในกรณีดงัต่อไปน ี

3.2.1. เรืองทีทีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าทีบริหาร มีมติ

เด็ดขาดแล้วตามขอบเขตอํานาจของตน 

3.2.2. เรืองทีคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเด็ดขาดแล้ว 

3.2.3. เรืองทีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือทีศาลพิพากษา หรือมีคําสงัเด็ดขาดแล้ว  

3.2.4. กรณีบัตรสนเท่ห์ หรือเรืองร้องเรียน ข้อกล่าวหาทไีม่ระบชุอืและทอียู่ทีแท้จริงของผู้ ร้องเรียน หรือผู้กล่าวหา  

3.2.5. เรืองร้องเรียนทไีม่ระบพุยาน หรือไม่มีเบาะแส หลกัฐาน หรือการกระทําการทจุริตหรือประพฤติผิดทีชดัเจน

เพียงพอทจีะนําสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้ 

3.2.6. เรืองทีฝ่ายทุนมนุษย์ของบริษัทฯ หรือหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทย่อย หรือหน่วยงานอืนทีมี

อํานาจ ได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลกัฐานใหม่ซงึเป็น

สาระสําคญัเพิมเติม 

3.3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ แจ้งเรืองร้องเรียนเปิดเผยตัวตน (เฉพาะกับหน่วยรับแจ้งเรืองร้องเรียน) และ/หรือให้ข้อมูล

หลักฐานทีชัดเจนเพียงพอ เกียวกับการประพฤติผิด โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของ

เรืองทีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที สามารถติดต่อได้ ส่งมายงัช่องทางการรับ

เรืองร้องเรียนตามทีบริษัทฯ กําหนด 

[อนึง ในกรณีทีผู้ แจ้งเรืองร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตนให้ทราบ ผู้ประสานงานเรืองร้องเรียน เมือรับเรืองร้องเรียนจะ

พิจารณาถึงข้อมูลประกอบเรืองร้องเรียนว่า มีข้อมูลทีระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานทีชัดเจนเพียงพอ

หรือไม่ โดยจะไม่รับเรืองร้องเรียนหากเป็นเรืองทีไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือพฤติการณ์กระทําการทุจริต หรือ

ประพฤติผิดทีชัดเจนเพียงพอทีจะดําเนินการสืบสอบสวนข้อเท็จจริงได้ หรือเป็นเรืองทีผ่านการร้องเรียนและมีการ

วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้วและไม่มีพยานหลกัฐานใหม่ซงึเป็นสาระสําคญัเพิมเติม] 
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4. ผู้ตรวจสอบเรืองร้องเรียน 

4.1. กรณีทีเป็นการร้องเรียนเกียวกับการประพฤติผิดในลักษณะการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบ

ต่างๆ ตามข้อ 3.1.1 ให้ผู้บริหารสงูสดุฝ่ายทุนมนุษย์ หรือ หวัหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทย่อย เป็นผู้

ตรวจสอบเรืองร้องเรียน 

4.2. กรณีทีเป็นการร้องเรียนเกียวกับการประพฤติผิดในลักษณะการทุจริต ตามข้อ 3.1.2 ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

ภายในเป็นผู้ตรวจสอบเรืองร้องเรียน  

4.3. กรณีทีเรืองร้องเรียน ตามข้อ 3.1.1 หรือ 3.1.2 เป็นเรืองซบัซ้อนเกียวพันกับหลายหน่วยงาน ให้ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) ขนึเป็นกรณีเฉพาะเพือดําเนินการ

ตรวจสอบเรืองร้องเรียนดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

4.4. กรณีทหีวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ถกูร้องเรียน ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นผู้แต่งตงั

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพือดําเนินการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

4.5. กรณีทกีรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถกูร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors หรือ BOD) 

จะเป็นผู้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพือดําเนินการตรวจสอบตาม

ความเหมาะสม 

ทงันี ผู้ตรวจสอบเรืองร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกบัเรืองร้องเรียน 

4.6. ผู้ มีอํานาจตดัสินผลสรุปเรืองร้องเรียนและสงัลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของฝ่ายทนุมนุษย์ ยกเว้นกรณีดงัต่อไปน ี

4.6.1. กรณีการตัดสินผลสรุปเรืองร้องเรียนและสังลงโทษหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผู้ พิจารณาอนมุติั 

4.6.2. กรณีการตัดสินผลสรุปเรืองร้องเรียนและสังลงโทษกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาอนมุตั ิ

5. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 

บริษัทฯ ได้กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ดงันี 

5.1. ทางไปรษณีย์  

นําส่งที ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 

 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ชนั  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

5.2. ทางอีเมล์  

เลขานกุารบริษัท : company.secretary@shotelsresorts.com 

5.3. กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท  

6. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรืองร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลทเีกียวข้อง 

6.1. เพือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลทีกระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชือ ทีอยู่หรือ

ข้อมูลใด ๆ ทีสามารถระบุตัวผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็น

ความลบั โดยจะจํากดัเฉพาะผู้ ทีมีหน้าทีความรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรืองร้องเรียนเท่านนัทีสามารถ

เข้าถึงข้อมลูได้ ทงัน ีเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมลูตามกฎหมาย  

6.2. ในกรณีทมีีการร้องเรียนเกียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนัของผู้บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะ

ทําหน้าทีในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลทีให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง เพือ

ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อนัตราย หรือ ความไม่ชอบธรรมใด (เชน่ การเปลยีนแปลงตําแหน่งงาน หรือลกัษณะงาน 

และสถานทีทํางาน รวมไปถึงการพกังาน ข่มขู่ หรือรบกวนการปฏิบตัิงาน การเลิกจ้าง หรือการอนืใดทีมีลกัษณะเป็น

การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ นัน) อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล 

นอกจากนี ผู้ ทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีทีเกียวข้องกับเรืองร้องเรียน มีหน้าทีเก็บรักษาข้อมูล ข้อ

ร้องเรียนและเอกสาร หลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอืนทีไม่มี

หน้าทีเกียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามทกีฎหมายกําหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนําข้อมลูไปเปิดเผย บริษัทฯ จะ

ดําเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ดําเนินการทางกฎหมายกบัผู้ ทีฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี 

6.3. นอกจากนี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานทีปฏิเสธการกระทําความผิดหรือ

การคอร์รัปชนั แม้ว่าการกระทํานนั จะทําให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

7. การจัดการกับเรืองร้องเรียน 

7.1. ขนัตอนการตรวจสอบเรืองร้องเรียน 

7.1.1. เรืองทีไม่ซับซ้อน ได้แก่ เรืองร้องเรียนทีมีหลักฐานชดัเจน และ/หรือ ไม่เกียวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ผู้

ประสานงานเรืองร้องเรียนส่งเรืองให้ผู้ตรวจสอบเรืองร้องเรียน ตามข้อ 4. ดําเนินการ ดงัน ี
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1) เรืองร้องเรียนเกียวกับการประพฤติผิด ตามข้อ 3.1.1 – ส่งให้ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทุนมนุษย์ หรือ 

หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทย่อย ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรือง

ร้องเรียน 

2) เรืองร้องเรียนเกียวกับการประพฤติผิด ตามข้อ 3.1.2 – ส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดําเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรืองร้องเรียน 

7.1.2. เรืองทีซับซ้อน ได้แก่ เรืองร้องเรียนทีมีหลักฐานชัดเจนจํานวนมาก หรือยุ่งยาก หรือเกียวพันกับหลาย

หน่วยงาน ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ผู้ บริหารสูงสุดฝ่ายทุนมนุษย์ (แล้วแต่กรณี) นําเสนอ

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพือพิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย บุคคลที

ได้รับมอบหมายจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายทุนมนุษย์ ฝ่ายละ 1 คน โดยประธาน

เจ้าหน้าทีบริหารอาจพิจารณาแต่งตงัพนกังานหรือบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด้วยก็ได้ ทงันี กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกคนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรืองร้องเรียนนนั ๆ  และผ่าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

7.1.3. กรณีทหีวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการ หรือผู้บริหาร เป็นผู้ถูกร้องเรียนให้ผู้ มีอํานาจตรวจสอบเรือง

ร้องเรียน ตามข้อ 4.4 - 4.5 เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบเรืองร้องเรียน 

7.2. ระยะเวลาดาํเนินการ 

7.2.1. ผู้ รับเรืองร้องเรียน ต้องส่งเรืองให้ผู้ประสานงานเรืองร้องเรียน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีได้รับเรือง

ร้องเรียนจากผู้แจ้งเรืองร้องเรียน 

7.2.2. ผู้ประสานงานเรืองร้องเรียน ต้องส่งเรืองให้ผู้ตรวจสอบเรืองร้องเรียน ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนัทีได้รับ

เรืองร้องเรียนจากผู้ รับเรืองร้องเรียน  

กรณีมีความจําเป็นทีไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้ผู้ประสานงานเรือง

ร้องเรียนนําเสนอประธานเจ้าหน้าทีบริหารเพอืพิจารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ครังละ

ไม่เกิน 7 วนัทําการ 

7.2.3. ผู้ตรวจสอบเรืองร้องเรียน ตามข้อ 4.1 - 4.2 ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรืองร้องเรียนซงึยตุิแล้ว และ

คําสงัลงโทษของผู้ มีอํานาจ ตามข้อ 4.6 (ถ้ามี) ให้ผู้ประสานงานเรืองร้องเรียนทราบภายใน  วันทําการ 

นับแต่วันทีได้รับเรืองร้องเรียนจากผู้ประสานงานเรืองร้องเรียน ทงันี ในกรณีทีผู้ตรวจสอบเป็นผู้ เสนอสัง

ลงโทษ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายทนุมนษุย์เกียวกบัมาตรการในการลงโทษด้วย 
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7.2.4. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อ 4.3 - 4.5 ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรืองร้องเรียนซงึยุติ

แล้ว และคําสงัลงโทษของผู้มีอํานาจ ตามข้อ 4.6 (ถ้ามี) ให้ผู้ประสานงานเรืองร้องเรียนทราบภายใน 60 วัน

ทําการ นบัแต่วนัทีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับการแต่งตงั 

ในกรณีจําเป็นทไีม่สามารถดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทกีําหนด ตามข้อ 7.2.3 และ 7.2.4 ได้ ให้ผู้ตรวจ

สอบเรืองร้องเรียนนําเสนอประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

(แล้วแต่กรณี) เพือพิจารณาอนมุตัิการขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ครังละไม่เกิน 30 วนัทําการ 

ทงันี หากไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือ ไม่ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบตามทีกําหนดไว้

ข้างต้น ให้ถือว่าผู้ประสานงานเรืองร้องเรียน หรือผู้ตรวจสอบเรืองร้องเรียน ไม่ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบัน ีและต้องทํา

หนงัสือชีแจงเหตผุลทีไม่สามารถดําเนินการได้ต่อผู้มีอํานาจแต่งตงัผู้ตรวจสอบเรืองร้องเรียนด้วย 

7.3. การรายงาน 

7.3.1. ผู้ประสานงานเรืองร้องเรียนมีหน้าทีรายงานผลสรุปเรืองร้องเรียนให้แก่ ผู้แจ้งเรืองร้องเรียน ผู้ รับเรืองร้องเรียน 

ผู้ถกูร้องเรียน ผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรืองร้องเรียน หรือบคุคลอนื ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

7.3.2. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทุนมนุษย์ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(แล้วแต่กรณี) มีหน้าทีรายงานผลสรุปเรืองร้องเรียนและคําสงัลงโทษของผู้มีอํานาจ ตามข้อ 4.6 (ถ้ามี) ต่อ

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีทจุริตตามข้อ 3.1.2) 

7.3.3. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อ 4.4 - 4.5 (แล้วแต่กรณี) ต้องรายงานผลสรุปเรืองร้องเรียนและ

คําสงัลงโทษของผู้มีอํานาจ ตามข้อ 4.6 (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

7.3.4. กรณีทีผู้ประสานงานเรืองร้องเรียน และ/หรือ ผู้ตรวจสอบเรืองร้องเรียนตรวจสอบหลักฐานในเบืองต้นและ

พบว่าเรืองร้องเรียนอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อชือเสียง การดําเนินธุรกิจ และ/หรือ ฐานะทางการเงิน

ของบริษัทฯ ผู้ประสานงานเรืองร้องเรียนทีพบ หรือผู้ตรวจสอบเรืองร้องเรียน ต้องรายงานเรืองดังกล่าวให้

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารทราบทนัที เพือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

กรณีทีมีหลกัฐานชดัเจนและเพียงพอว่าผู้แจ้งเรืองร้องเรียนมีเจตนาหรือพฤติการณ์ชดัแจ้งว่าแจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูก

ร้องเรียนโดยไม่สจุริต บริษัทฯ จําเป็นต้องดําเนินการเพือปกป้องชือเสียงของผู้ถกูร้องเรียน ดงันี 

1) กรณีทีผู้แจ้งเรืองร้องเรียนเป็นผู้บริหารหรือพนกังาน ให้ดําเนินการสอบสวนเพือพิจารณาลงโทษตามระเบียบ

บริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบคุคล 

2) กรณีทีผู้ แจ้งเรืองร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และกลุ่มบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจพิจารณา

ดําเนินคดีกบัผู้แจ้งเรืองร้องเรียนดงักล่าวด้วย 
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8. กระบวนการตรวจสอบเรืองร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. บทลงโทษ 

9.1. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดหรือกระทําการทุจริตคอร์รัปชนันนัจริง ผู้กระทําผิดนนั ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือพนกังาน ย่อมถือว่าเป็นการกระทําผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of 

Conduct) จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบทีบริษัทกําหนดไว้ และหากการกระทําผิดนนัเป็นการ

กระทําทีผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทําผิดนนัอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่งและทางอาญาหรือตาม

กฎหมายอืนด้วย ทงันี ให้โทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัท และ/หรือ คําตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือ

เป็นอนัสินสดุ  

9.2. ผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบน ีรวมทงัมีพฤติกรรมทกีลนัแกล้งข่มขู่ ลงโทษ

ทางวินัย หรือเลือกปฏิบตัิ ด้วยวิธีการอนัไม่ชอบธรรม เนืองมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

หรือบุคคลทีเกียวข้องกับเรืองร้องเรียนหรือเบาะแสตามระเบียบนี ถือว่าผู้นนักระทําผิดวินัย [และต้องรับผิดชอบ

เรืองทไีม่ซับซ้อน

ผูต้รวจสอบเรืองร้องเรียน

แจง้ผลการพิจารณา และคาํสงัลงโทษ

เรืองทซัีบซ้อน

CEO แต่งตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจง้ผลการพิจารณา และคาํสงัลงโทษ

หัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบภายใน

เป็นผู้ถูกร้องเรียน

AC แต่งตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจง้ผลการพิจารณา และคาํสงัลงโทษ

ผู้บริหาร / 
กรรมการ 

เป็นผู้ถูกร้องเรียน

BOD แต่งตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจง้ผลการพิจารณา และคาํสงัลงโทษ

ผู้รับเรืองร้องเรียน 

ผู้ประสานงานเรืองร้องเรียน 

ภายใน 3 วนัทําการ 

ภายใน 7 วนัทําการ 

ภายใน 30 วนัทําการ ภายใน 60 วนัทําการ ภายใน 60 วนัทําการ ภายใน 60 วนัทําการ 

ผู้แจ้งเรืองร้องเรียน 
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ชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ ทีได้รับผลกระทบจากการกระทําดงักล่าว] ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทาง

อาญาหรือตามกฎหมายอนืต่อไปด้วย 

10. การสอืสาร 

10.1. บริษัทฯ จดัให้มีการสือสารและเผยแพร่นโยบายการรับเรืองร้องเรียนการทจุริตและการกระทําผิด รวมถึงช่องทางการ

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้บุคลากรและบุคคลภายในบริษัทฯ รับทราบผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การ

ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่  งานอบรมหรือสัมมนาประจําปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพอืให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบตัิตามนโยบาย

และมาตรการดงักล่าวอย่างจริงจงั  

10.2. บริษัทฯ สือสารและเผยแพร่นโยบายการรับเรืองร้องเรียนการทุจริตและการกระทําผิด รวมถึงช่องทางการแจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที

เกียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี เป็นต้น เพือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมันในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมในเรืองการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัเช่นเดียวกบับริษัทฯ 

 

 

ประกาศ ณ วนัที 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

                    - นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์ - 

        (นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์) 

                 ประธานรรมการ 

          บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 


