
นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการทุจริต (Whistleblowing Policy) 

ด้วยนโยบายฉบับน้ีบุคลากรภายในบริษัทรวมถึงบุคคลภายนอกซ่ึงได้รับผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน
ร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทจะรับฟังข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส รวมทั้ง ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กําหนดระยะเวลาสอบสวนอย่าง

เหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและ
ภายหลังการสอบสวน โดยบริษัทมีการกํากับดูแลนโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการทุจริต ดังต่อไปน้ี 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้โดยสอดคล้องกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุก
คนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัทรับทราบ เพ่ือบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือดําเนินการ
ให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายกําหนด 

 

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท หรือการได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน หรือการกระทําทุจริต หรือพบการกระทําที่ทําให้เกิดความสงสัยและ

เกิดผลเสียต่อบริษัท บุคลากรทุกคนมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
 

3. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3.1   ตู้ร้องเรียนซ่ึงต้ัง อยู่ ณ ท่ีทําการบริษัท 
3.2   ไปรษณีย์นําส่งท่ีคณะกรรมการ บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จํากัด  
          เลขท่ี 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจ่ัน   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
3.3   อีเมลผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท E-mail Address: nanthapong.n@kegroup.co.th 

 
 

4. เง่ือนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

4.1   รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปช่ันต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอท่ีจะนําสืบหา

ข้อเท็จจริงเพ่ือดําเนินการต่อไปได้ 
4.2   ผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้ง ช่ือ – นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ เพ่ือสามารถรายงาน 

ความคืบหน้าและ/หรือสอบถามข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติม เพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้
สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน 

4.3   กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไม่แจ้ง ช่ือ – นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ผู้รับเร่ืองร้องเรียนอาจจะไม่รับ

พิจารณาเร่ืองท่ีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ดําเนินการแจ้งเข้ามา 
4.4   ผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก รวมถึงข้อมูลท่ีได้รับจะถือเป็น

ความลับและไม่มีการเปิดเผยช่ือผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม 
4.5   ระยะเวลาในการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนข้ึนอยู่กับความซับซ้อนของเร่ือง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานท่ี 

ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคําช้ีแจงของผู้ถูกร้องเรียน 



4.6   ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับจะ
เปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

4.7   บริษัทจะไม่รับเร่ืองร้องเรียนการกระทําทุจริตดังต่อไปน้ี 
4.7.1 เร่ืองท่ีคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบของบริษัทรับไว้พิจารณาเสร็จส้ินแล้ว และไม่มี พยานหลักฐานใหม่ซ่ึงเป็น

สาระสําคัญเพ่ิมเติม 
4.7.2   เร่ืองท่ีไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณ์การกระทําการทุจริตท่ีชัดแจ้งเพียงพอท่ีจะดําเนินการสืบหา 

ข้อเท็จจริงได้ 

5. กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการในการจัดการเร่ืองท่ีมีการร้องเรียน 

5.1 ผู้แจ้งข้อมูล         หมายถึง         ผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

5.2 ผู้รับเร่ืองร้องเรียน                  หมายถึง         คณะกรรมการอิสระและสํานักบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายใน 
5.3 ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน    หมายถึง         ผู้ทําหน้าท่ีเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ประสานงาน และเก็บผลสรุปของการ 

                                                                             ดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการอิสระและสํานักบริหารความเส่ียง 
                                                                             และตรวจสอบภายในแต่งต้ัง 

5.4 ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน                หมายถึง         ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ท่ีถูกร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึน 

                                                                          ไปของหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน 
5.5 ผู้ดูแลเร่ืองระเบียบวินัย            หมายถึง         สํานักทรัพยากรบุคคล 
5.6 คณะกรรมการจัดการเร่ือง      หมายถึง         คณะทํางานท่ีจัดต้ังโดยคณะกรรมการอิสระและผ่านสํานักบริหาร 
      ร้องเรียน                                                      ความเส่ียงและตรวจสอบภายในเพ่ือการพิจารณาระเบียบวินัยและ 

                                                                          หรือข้อเรียกร้องต่อบริษัท 
6. กระบวนการในการจัดการกับเร่ืองท่ีมีการร้องเรียน 

6.1 การลงทะเบียนและส่งเร่ือง 
6.1.1  เม่ือคณะกรรมการอิสระและสํานักบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายในรับเร่ืองร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์หรือ

อีเมลหรือช่องทางร้องเรียนอ่ืนๆแล้ว จะแต่งต้ัง ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนเพ่ือดําเนินการลงทะเบียน 
6.1.2  ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และกําหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเร่ืองท่ีร้องเรียนแก่ผู้

ร้องเรียน กรณีท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรงให้ดําเนินการโดยด่วนท่ีสุดและกรณีอ่ืนให้
ดําเนินการโดยเร็ว 

6.1.3 ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียน ดังน้ี ช่ือ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้

ร้องเรียน วันท่ีร้องเรียน ช่ือบุคคลหรือเหตุการณ์ท่ีร้องเรียน ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดยต้องเร่ิมดําเนินการ
ภายใน 7 วันหลังจากได้รับข้อร้องเรียน 

6.1.4 เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้วให้กําหนดข้ันความลับตามเน้ือหาของเร่ือง ดังน้ี ดําเนินการส่งให้ผู้ดูแลเร่ือง
ร้องเรียนดําเนินการหาข้อเท็จจริงและส่ังการตามอํานาจหน้าท่ีท่ีมี และส่งสําเนาเร่ืองให้สํานักทรัพยากรบุคคล

ทราบเบ้ืองต้นเพ่ือเตรียมให้คําแนะนําการดําเนินการด้านระเบียบวินัยหรือ อ่ืน ๆ จากน้ันจึงส่งสําเนาเร่ืองให้
ผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการอิสระและสํานักบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายในทราบเร่ือง 

 
6.2 การรวบรวมข้อเท็จจริงและส่ังการ 

6.2.1  ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนดําเนินการหาข้อเท็จจริงและให้ข้อแนะนําผู้ท่ีเก่ียวข้อง ให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติท่ีเหมาะสม

ต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัยจะต้องปรึกษากับสํานักทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การลงโทษเป็นไปตาม
มาตรการลงโทษ และหากผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนไม่มีอํานาจส่ังลงโทษให้เสนอเป็นลําดับช้ันไปจนถึงผู้มีอํานาจแล้วแต่
กรณี และให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริงการดําเนินการและการส่ังลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ผู้บริหารสูงสุดโดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน เพ่ือทราบหรือพิจารณาส่ังการ 



6.2.2  กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนท่ีไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนน้ันไปท่ีผู้บริหารสูงสุด โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน
เพ่ือขอแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป หากผู้บริหารสูงสุดเห็นว่าไม่สามารถดําเนินการตามข้อร้องเรียน

ได้ ข้อร้องเรียนน้ันจะถูกปิดเร่ืองไปและให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนส่งสําเนาให้ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนทราบเพ่ือ
รายงานแก่คณะกรรมการอิสระและสํานักบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายใน 

 
6.2.3  หากผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความ

เข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนําแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติท่ีเหมาะสมแล้ว และ
พิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเร่ืองโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ผู ้ดูแลเร่ืองร้องเรียนเสนอเร่ืองดังกล่าวแก่
ผู้บังคับบัญชาลําดับเหนือข้ึนไปเพ่ือขออนุมัติปิดเร่ือง และสําเนาเร่ืองให้ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนเพ่ือรายงาน
ต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการอิสระและสํานักบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายในจากน้ัน จึงแจ้งแก่ผู้
ร้องเรียนทราบ 

 
6.3 การสอบสวนข้อเท็จจริง 

6.3.1  ในกรณีท่ีผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนและสํานักทรัพยากรบุคคลเห็นว่าจะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้สํานัก 
ทรัพยากรบุคคลเสนอเร่ืองต่อผู้บริหารสูงสุดสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป ซ่ึงต้องดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันท่ีผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนได้รับเร่ือง 
6.3.2  เม่ือมีผลส่ังการของผู้บริหารสูงสุดแล้วให้แจ้งผลให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนทราบเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 

6.4 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนและการปรับปรุงแก้ไข 

6.4.1  ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนดําเนินการตามคําส่ังของผู้บริหารสูงสุด ให้ข้อแนะนําให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติท่ีเหมาะสม
ต่อไปแล้วแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนทราบ 

6.4.2  ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนแจ้งผลการดําเนินการและบันทึกผลของการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนไว้โดย
นําเสนอคณะกรรมการอิสระและสํานักบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายในทราบเป็นรายไตรมาสจากน้ัน แจ้ง
ผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

6.4.3  ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการ
อิสระและสํานักบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายในทราบ 

 
6.5 การแจ้งความคืบหน้าการดําเนินการ 

6.5.1 ในกรณีท่ีผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนไม่สามารถดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือหาข้อสรุปให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ีผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนได้รับการเร่ือง ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนต้องแจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการไปยังผู้
ประสานงานเร่ืองร้องเรียนภายใน 7 วันหลังครบกําหนด เพ่ือท่ีผู ้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ต้องสรุปให้

คณะกรรมการอิสระ ,สํานักบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายใน และผู้ร้องเรียนรับทราบต่อไป 

 

 

 

 

 



7. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 

หากการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนให้ถ้อยคําหรือให้ข้อมูลใด ๆ ท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทําโดยไม่สุจริตกรณีเป็นบุคลากรของ
บริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้กระทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะดําเนินคดีกับบุคคล

น้ันต่อไป 
 

8. มาตรการรักษาความลับ 

บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของ ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบข้อเท็จจริง เป็นความลับ 

ไม่เปิดเผยแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจําเป็นในการปฏิบัติงานเท่าน้ัน หรือเป็นการปฏิบัติตามท่ีกฏหมายกําหนด 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

 
9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

9.1  กรณีท่ีผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิด

ความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนด
มาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่
ปลอดภัย 

9.2  บริษัทจะใช้วิธีการท่ีเหมาะสม โดยไม่ตอบโต้ ไม่กล่ันแกล้ง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ผู้ร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง   ไม่ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลง
ตําแหน่งงานลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน ส่ังพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ

เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส  
9.3  ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

 
10. บทลงโทษเม่ือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันถือเป็นส่วนหน่ึงของวินัยในการปฏิบัติงาน กรรมการผู้บริหาร 

และพนักงาน ท่ีไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อไป 


