
 

 

 
  

ค ำส่ัง 
ที่ คส.คกก. 007/2559 

เร่ือง นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
 
 เน่ืองด้วย บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจอย่างมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
จึงก าหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเร่ืองร้องเรียนจากการกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และพฤติกรรมท่ีอาจส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบุคคลในองค์กร
และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยจดัให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ ร้องเรียนผู้ ให้ข้อมลูโดยสุจริตและผู้ ท่ีปฏิเสธการ
ทจุริตและการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้การเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ให้กับผู้ แจ้ง ผู้ ร้องเรียน ผู้ ให้ข้อมลู และผู้ ท่ีปฏิเสธการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ดงักลา่ว โดยนโยบายนีใ้ห้ใช้กบับริษัท 
ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ  ดงันัน้ จงึได้มีการพิจารณาเห็นควรให้ยกเลิกค าสัง่ท่ี 
คส.คกก. 002/2558   เร่ือง นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเร่ืองร้องเรียน ลงวนัท่ี   25 กมุภาพนัธ์ 2558 และให้ใช้ค าสัง่ฉบบันี ้
แทนจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสง่เสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทในเครือ ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 

โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ 
จรรยาบรรณของบริษัท และการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

1.2 เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ ท่ีมีส่วนได้เสีย ช่วยสอดส่องพฤติกรรม หรือการ
กระท าของบุคคลในองค์กร ท่ีกระท าผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบท่ีอาจส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยผู้ แจ้งเบาะแสหรือ             
ผู้ ร้องเรียนกระท าด้วยความสุจริตใจ เพ่ือท่ีบริษัทฯจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือด าเนินการให้เกิดความ
ถกูต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยตุิธรรม 

1.3 เพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมลู รวมทัง้ผู้ ท่ีปฏิเสธการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ มัน่ใจวา่
บริษัทจะคุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือ เร่ือง
ร้องเรียน การให้ข้อมลู หรือปฏิเสธการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้การแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ผู้ ร้องเรียน หากเป็นการกระท าด้วยความสจุริตใจ 

2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 “บริษัทฯ” หมายถงึ บริษัท บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน)  
2.2 “บริษัทในเครือ” หมายถงึ บริษัทในกลุม่ ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี  
2.3 “บคุคลในองค์กร” หมายถงึ กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้างของบริษัท และบริษัทในเครือ 
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2.4 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี 
จ ากดั (มหาชน) 

2.5 “คณะกรรมการพิจารณาการกระท าทุจริตและการคอร์รัปชัน่” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการ
กระท าทจุริตและการคอร์รัปชัน่ของ บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 

2.6 “คณะท างานตรวจสอบการกระท าทุจริตและการคอร์รัปชั่น” หมายถึง คณะท างานตรวจสอบการ
กระท าทจุริตและการคอร์รัปชัน่ของ บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 

2.7 “ผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน” หมายถึง ผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน  ผู้บริหาร หรือ 
กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทเครือ หรือบุคคลภายนอกท่ีพบเห็น หรือทราบการกระท าผิดกฎหมาย 
ผิดกฎระเบียบ หรือผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมสอ่ไปในทางทุจริตของ
บคุคลในองค์กรของบริษัทฯและบริษัทในเครือ หรือบคุคลใด ๆท่ีกระท าการแทนบริษัทฯและบริษัทในเครือ 

2.8 ผู้ ท่ีปฏิเสธการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ หมายถงึ ผู้ ท่ีปฏิเสธการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ท่ีเป็นบคุคลใน            
องค์กรของบริษัทฯและบริษัทในเครือหรือบคุคลท่ีกระท าการแทนบริษัทฯและบริษัทในเครือ  

2.9 “ผู้ รับเร่ืองร้องเรียน” หมายถงึ ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจากช่องทางตา่ง ๆ ของการรับแจ้งเบาะแสหรือรับเร่ือง
ร้องเรียน 

2.10 “ผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียน” หมายถึง ผู้ท าหน้าท่ีเป็นผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลเป็นผู้ท าหน้าท่ีรับเร่ือง
และแจ้งข้อมลูรวมทัง้สรุปผลในการด าเนินการ  

3. ขอบเขตกำรแจ้งเบำะแส หรือเร่ืองร้องเรียน 
เมื่อพบเห็นหรือสงสยัหรือมีเหตอุนัควรให้เช่ือว่าบคุคลในองค์กรของบริษัทฯและบริษัทในเครือ หรือบคุคลใด ๆ 
ท่ีกระท าการแทนบริษัทฯและบริษัทในเครือ กระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจริยธรรมจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบท่ีอาจส่อไปในทางทุจริตและการคอร์รัปชั่น 
รวมทัง้การได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการท าทุจริตและการคอร์รัปชัน่   ทัง้ท่ีมีผลทางการเงินและมิใช่
ทางการเงิน รวมทัง้กรณีไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิงาน 

4. เงื่อนไขและกำรพจิำรณำเบำะแส หรือข้อร้องเรียน 
4.1 ข้อมลูรายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นข้อเท็จจริง มีพยานหรือหลกัฐานชดัเจนเพียง

พอท่ีจะแสดงให้เห็นวา่มีเหตผุล หรือน าสืบหาข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการตอ่ไปได้ 
4.2 ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน สามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ หาก

เห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่กรณีมีการเปิดเผย
จะท าให้สามารถรายงานความคืบหน้าหรือสอบถามข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติม หรือชีแ้จง
ข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็วย่ิงขึน้ 

4.3 ข้อมลูท่ีได้รับจะถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยข้อมลูเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือความปลอดภยั และไม่เกิดผล
กระทบกบัผู้แจ้งข้อมลู โดยบริษัทฯจะไม่เปิดเผยช่ือผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน หากไม่ได้รับความ
ยินยอม 
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4.4 ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน จะได้รับความคุ้ มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในองค์กร หรือ
บคุคลภายนอก 

4.5 ระยะเวลาในการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ขึน้อยู่กับความซับซ้อน และความเพียงพอของเอกสาร
หลกัฐานท่ีได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน 
 ทัง้นีบ้คุคลในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงตา่งๆ ตอ่กรณีการพบ
เห็นการกระท าท่ีถกูร้องเรียน การทจุริตและการคอร์รัปชัน่  

5. กำรให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
บริษัทฯจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน ผู้ ให้ข้อมลูเพ่ิมเติม หรือผู้ ท่ีปฏิเสธการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ 
ดงันี ้  
5.1 การไม่เปิดเผยข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน ผู้ ให้ข้อมลูเพ่ิมเติม หรือผู้ปฏิเสธการ

ทุจริตและการคอร์รัปชัน่ หากเปิดเผยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็นโดยค านึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผู้แจ้งข้อมลูและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

5.2 ไม่ท าการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน เช่น เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนงาน ข่มขู่หรือการกระท าใด ๆ ท่ีไม่
เป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน ผู้ ให้ข้อมลู หรือผู้ปฏิเสธการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ 

5.3 บุคคลใด ๆ ท่ีได้รับทราบเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนจะต้องปกป้องข้อมลูให้
เป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผู้แจ้งเร่ือง
ร้องเรียน และผู้ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม หากจงใจฝ่าฝืน บุคคลนัน้ ๆ จะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ
ด าเนินการตามกฎหมายแล้วแตก่รณี 

6. กำรร้องเรียนโดยไม่สุจริต 
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูใด ๆ ท่ีเป็นพนกังานบริษัทฯ ซึง่พิสจูน์ได้ว่ามีเจตนาให้เบาะแส
หรือร้องเรียนหรือให้ข้อมลูอนัเป็นเท็จจะได้รับการลงโทษทางวินยั  หากเป็นบคุคลภายนอกท่ีการกระท านัน้
ท าให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมตอ่ไป 

7. ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียน 
7.1  ทาง E-Mail 

- คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัท บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
E-Mail address: ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.พรสิริ ปณุเกษม drpornsiri@yahoo.com 

 กรรมการตรวจสอบ รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง parniangtong@gmail.com 
          กรรมการตรวจสอบ นายเสริม เฮนร่ี เพ็ญชาติ phenjati_serm@yahoo.com 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่ : บริษัท บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
E-Mail address : somkiat@patumrice.co.th 

- ผู้ตรวจสอบภายใน 
E-Mail address : ia@patumrice.co.th 
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7.2  ทางจดหมายถงึบคุคลดงักลา่วข้างต้น 
บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชัน้ 3 ซอยสขุมุวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

8. บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้ำที่  
8.1 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน แจ้งเร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ตรวจสอบภายใน  ตามช่องทางท่ีบริษัทฯ จดัให้มีขึน้  
8.2 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนแจ้งเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัท่ี

ได้รับเร่ืองร้องเรียน 
8.3 ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนต้องจัดท าทะเบียนคุมเร่ืองร้องเรียน และส่งเร่ืองต่อเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ด าเนินการ 
8.3.1 เร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น หรือเร่ืองท่ีอาจส่อไปในทางทุจริต

และการคอร์ รัปชั่นให้ส่ง  ผู้ ตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบ พร้อมทัง้ส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาการกระท าทุจริตและการคอร์รัปชั่น หรือคณะท างานตรวจสอบการ
กระท าทุจริตและการคอร์รัปชัน่ด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และแจ้งเร่ืองให้กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ทราบ 

8.3.2 เร่ืองร้องเรียนอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการทุจริตและการคอร์รัปชัน่หรือไม่ส่อไปในทางทุจริตและ
การคอร์รัปชัน่ให้สง่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลด าเนินการตามระเบียบท่ีก าหนด และแจ้งผล
การด าเนินการตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบ 

8.3.3 ทะเบียนคมุเร่ืองร้องเรียน ควรมีข้อมลู เช่น 
 ช่ือผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน ยกเว้นกรณีท่ีไมไ่ด้ระบช่ืุอ 

 วนัท่ีร้องเรียน 

 ช่ือบคุคล และ/หรือเหตกุารณ์ท่ีร้องเรียน 

 ข้อมลูที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

 วนัท่ีแจ้งข้อมลูให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ 
8.4 คณะกรรมการพิจารณาการกระท าทุจริตและการคอร์รัปชั่น หรือคณะท างานตรวจสอบการกระท า

ทจุริตและการคอร์รัปชัน่ พิจารณาข้อเท็จจริง และสัง่การ 
8.4.1 หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นเร่ืองทุจริตและการคอร์รัปชั่น ให้ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลด าเนินการลงโทษตามขัน้ตอนของบริษัทฯ และแจ้งผลต่อ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

8.4.2 กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผู้ ไม่ระบุช่ือ และไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้เพียงพอ ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาการกระท าทุจริตและการคอร์รัปชัน่ หรือคณะท างานตรวจสอบการ
กระท าทุจริตและการคอร์รัปชั่น มีความเห็นให้ข้อร้องเรียนนัน้ถูกปิดเร่ืองไป ให้ผู้ดูแลเร่ือง
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ร้องเรียนส่งรายงานผลการสอบสวนดงักล่าวให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บังคบับัญชา   
ต้นสงักดัของผู้ถกูร้องเรียนทราบ 

8.4.3 หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่าผู้ ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดจาก
ความเข้าใจผิด และพิจารณาเห็นวา่ควรให้ปิดเร่ืองโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ผู้ดแูลแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนต่อผู้ บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ ถูกร้องเรียน  พร้อมแจ้งให้ผู้ แจ้งเบาะแสหรือ            
ผู้ ร้องเรียนทราบ และรายงานแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่  

8.5 กรณียังไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้ หรือการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการพิจารณาการ
กระท าทุจริตและการคอร์รัปชัน่ หรือคณะท างานตรวจสอบการกระท าทุจริตและการคอร์รัปชัน่ยงัไม่
แล้วเสร็จ ให้ผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียนสรุปความคืบหน้าในการด าเนินงานให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ
ทกุ 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน 

8.6 ผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ จะต้องไม่มีส่วนได้เสียเร่ืองร้องเรียนหรือเป็นผู้ถกูร้องเรียน 
หากมีสว่นเก่ียวข้องให้ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนหารือกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ พิจารณาความเหมาะสม 

8.7 หากกรรมการผู้ จัดการใหญ่ หรือผู้ ตรวจสอบภายใน  มีส่วนได้เสียในเร่ืองร้องเรียนหรือเป็นผู้ ถูก
ร้องเรียน ให้ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนหารือกบัประธานกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

9. กำรแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน 
ผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียน แจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีได้รับ

ข้อยตุิจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปผลไว้ในทะเบียนคมุเร่ืองร้องเรียน 
10. บทลงโทษ 

  ผู้ ท่ีกระท าการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ ไมป่ฏิบตัิตามนโยบายนี ้ รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีสอ่ไปในทาง
กลัน่แกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรือเลือกปฏิบตัิด้วยวิธีอนัมิชอบ อนัเน่ืองมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนตอ่ 
ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการตามนโยบายนี ้ ให้ถือวา่ผู้นัน้กระท าผิดวินยัและ
ต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้ตอ่บริษัทฯและผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการกระท าดงักลา่ว 

 

 
              ทัง้นี ้ ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เป็นต้นไป 

 

                    ประกาศ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 

 
      (นายศภุเดช พนูพิพฒัน์) 

ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 


