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นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

1. บทน า 

บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CMC”) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคญัใน
การเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มกบับริษทั ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่
คา้ เจา้หน้ี ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ตลอดจนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษทัสามารถ
แจง้เร่ืองร้องเรียนหรือให้ขอ้มูลมายงับริษทัได ้เม่ือพบเห็น หรือทราบ หรือมีขอ้สงสัย หรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดย
สุจริตว่า บริษทัหรือพนักงานของบริษัทมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบติัอนัอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม CMC ตลอดจนผูมี้
ส่วนไดเ้สียต่างๆ ร้องเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการกระท าผิดใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั
และบริษทัในกลุ่ม CMC 

2.2 ก าหนดช่องทางท่ีปลอดภยัและเป็นความลับในการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการ
ทุจริต เพื่อช่วยใหบุ้คคลใดก็ตาม สามารถใหข้อ้มูลในเร่ืองท่ีตนเป็นกงัวลไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

2.3 ให้ความคุม้ครองพนักงานท่ีไดร้้องเรียนและแจง้เบาะแสการประท าผิดและการทุจริต รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษทั ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน 
หรือสถานท่ีท างาน พกังาน ไล่ออก หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

2.4 ป้องปรามการกระท าผิดและการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้ นในบริษทัและบริษัทในกลุ่ม CMC และช่วยให้
สามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระท าผิดหรือการทุจริต 

2.5 ส่งเสริมภาพลกัษณ์และการมีจริยธรรมท่ีดีของบริษทั บริษทัในกลุ่ม CMC และ พนกังาน 

3. ขอบเขตของการร้องเรียน 
3.1 นโยบายน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม CMC 
3.2 นโยบายน้ีครอบคลุมการกระท าผิดและการทุจริต (ทั้ งท่ีปรากฏแล้วหรือสงสัย) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการ

บริการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เจา้หน้ี ลูกหน้ี คู่คา้ ผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูข้ายสินคา้ ซ่ึงมี
ความสันพนัธ์กบับริษทัและบริษทัในกลุ่ม CMC 

3.3 นโยบายน้ีครอบคลุมกรณีเม่ือมีขอ้สงสัยหรือเช่ือว่ามีเหตุอนัควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 
ขอ้ก าหนด หรือ กฎเกณฑต์่างๆ ของบริษทั 
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4. ค านิยาม 
 ขอ้ความหรือ ค าใดๆ ท่ีใชใ้นนโยบายฉบบัน้ีใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะ แสดงหรือ
ไดอ้ธิบายไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

4.1 “การกระท าผิด” หมายถึง การกระท าหรือละเวน้การกระท าใดๆ ของผูบ้ริหารหรือพนกังานซ่ึงเป็นการ
ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ข้อบังคับการท างาน ระเบียบและนโยบายต่างๆ ของบริษัท ตลอดจน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4.2 “การทุจริต” หมายถึง การกระท าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายแก่ตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3   ประเภท
รายละเอียดลกัษณะของการทุจริตแต่ละประเภท ปรากฎตามเอกสารแนบ1 
4.2.1 การตกแต่งรายงาน: การจดัท ารายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินและรายงานท่ีไม่ใช่

ทางการเงิน โดยเจตนาให้ผูใ้ชง้านเขา้ใจผิด ซ่ึงอาจท าไดท้ั้งการละเวน้หรือการแสดงรายงานต่างๆ 
ของบริษทัไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

4.2.2 การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัในทางไม่เหมาะสม 
4.2.3 การคอร์รัปชัน่: การใชอ้ านาจท่ีไดม้าโดยหนา้ท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น 

4.3 “บริษทัในกลุ่ม CMC ” หมายถึง บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี  CMC ร่วมลงทุน หรือบริษทัท่ี 
CMC มีอ านาจควบคุมการจดัการ โดยการถือหุน้หรือตามสัญญาท่ีไดต้กลงกนัไว ้

4.4 “ผูร้้องเรียน” หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม  CMC ผูมี้ส่วนได้
เสียต่างๆ รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีพบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบติั ขอ้ก าหนด หรือกฎเกณฑต์่างๆ ของ
บริษทั ซ่ึงไดร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริตใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในบริษทัหรือบริษทัใน
กลุ่ม CMC ดว้ยเจตนาสุจริต 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
5.1 ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา 

5.1.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัตาม
ประมวลจรรยาบรรณ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายต่างๆ ของบริษทั 

5.1.2 ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิผลเพื่อป้องกนัการกรท าผิดและการทุจริตในส่วนงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึงท า
ความเข้าใจลักษณะของการกระท าผิดและการทุจริตใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของ
ตนเอง   และตระหนกัถึงความผิดปกติ ท่ีบ่งช้ีถึงการกระท าผิด ตวัอยา่งของการบ่งช้ีการกระท าผิด
หรือการทุจริต ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

5.1.3 ท าใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทุกคนในหน่วยงานไดรั้บทราบนโยบายฉบบัน้ี 
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5.1.4 สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูร้้องเรียนในการแจง้เร่ืองร้องเรียน
และเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

5.1.5 เม่ือพบการกระท าผิดหรือทุจริตเกิดขึ้น ให้แจง้ฝ่ายตรวจสอบภายในและส่วนวฒันธรรมองค์กร
และสร้างคุณค่า ภายใน 7 วนั 

5.2 พนกังาน 
5.2.1 รับทราบและปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี 
5.2.2 แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทราบและ  /หรือตามช่องทางท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ีโดย

ทนัทีหากพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีการกระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น 
5.2.3 ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัท ท่ีท าหน้าท่ีสอบสวนเร่ือง

ร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 
5.3 ส่วนวฒันธรรมองคก์รและสร้างคุณค่า 

ใหค้  าแนะน าแก่ผูบ้ริหารและพนกังานในการน านโยบายน้ีไปใชป้ฏิบติั รวมทั้งส่ือสารและจดั อบ รม ให้
ความรู้ท่ีจ าเป็น 

5.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
5.4.1 แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน  /เบาะ แสการกระท าผิดและการทุจริตให้ผู ้

ร้องเรียนไดรั้บทราบ 
5.4.2 จดัท าทะเบียนการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต และจดัท ารายงาน

สรุปส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารทราบ เป็นประจ าอย่างน้อยไตรมา
สละคร้ัง 

5.4.3 ติดตามความมีประสิทธิผลของนโยบายฉบบัน้ี 
6. การแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

6.1 ผูร้้องเรียนสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ 
ตามท่ีเห็นวา่เหมาะสม ดงัน้ี 
6.1.1 แจง้ผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการส่วนขึ้นไป) 
6.1.2 ส่ง E-mail ถึง หวัหนา้ส่วนวฒันธรรมองคก์รและสร้างคุณค่า 
6.1.3 ส่ง E-mail ถึง หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
6.1.4 ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ( ะซ่ึงเป็นกรรมการอิสร ) หรือกรรมการ 

ของบริษทั ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 ส่งถึง  บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
   909/1ชั้น 7 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน 
  แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี 
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   กรุงเทพมหานคร 10600 
   หรือส่ง  E-mail : whistleblower@cmc.co.th 

6.1.5  เวบ็ไซด ์www.cmc.co.th และตู ้ปณ. 49 ส าเหร่ 
6.2 ผูร้้องเรียนของบริษทัในกลุ่ม CMC ควรส่งเร่ืองร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต

ผ่านช่องทางท่ีบริษทัของตนเองก าหนดไวก่้อน อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสม
หรือไม่สะดวกใจท่ีจะแจง้ผา่นช่องทางของบริษทัตนเอง สามารถแจง้มายงั CMC ผา่นช่องทางต่างๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.1.2 ถึง 6.1.5 ได ้ 

6.3 ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต รวมทั้งหากพบว่า
มีการกระท าผิดหรือการทุจริตใดๆ เกิดขึ้น ใหแ้จง้ฝ่ายตรวจสอบภายในและส่วนวฒันธรรมองคก์รและ
สร้างคุณค่า ภายใน 7 วนั เพื่อด าเนินการสอบสวน ก าหนดท่ีามขั้นตอนต ไวใ้น ขอ้ 7 

6.4 ผูร้้องเรียนควรกรอกขอ้มูลในแบบแจ้งเร่ืองร้องเรียน  /เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต  ตามเอกสาร
แนบ 3 ไวอ้ย่างเพียงพอเท่าท่ีจะกระท าได ้นอกจากน้ีผูร้้องเรียนควรระบุช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะ

ะลท่ีแหตุการณ์ วนัยละเอียดของเและรา ขอ้เท็จจริง รวมทั้งเปิดเผยช่ือ ท่ีอยูข่องตนเองหรือช่องทางการ
ติดต่ออ่ืนๆ เพื่อให้บริษทัสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได ้อยา่งไรก็ตามผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะ
เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยช่ือของตนเองก็ได ้

6.5 ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระท าผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่า
ภายหลงับริษทัไดด้ าเนินการสอบสวนแลว้และพบวา่ไม่มีการกระท าผิดตามท่ีไดร้้องเรียน บริษทัจะไม่

วริหารและพนกังานท่ีแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสดงักล่างโทษใดๆ กบัผูบ้ด าเนินการล  
อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบวา่ไดท้ าดว้ยเหตุเจตนาใหร้้ายหรือจงใจใหเ้กิดผลท่ีเป็นอนัตราย
หรือให้ขอ้มูลเทจ็ บริษทัจะพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินยักบัผูบ้ริหารและพนกังานตามขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการท างน ซ่ึงมีบทลงโทษตั้งแต่ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงให้ออก
จากงาน รวมทั้งพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 

7. การด าเนินการของบริษัท 
7.1 บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสกระท าผิดและการทุจริตดว้ยความเป็น

อิสระและเท่ียงธรรม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานท่ีสามารถใชย้ืนยนัหรือโตแ้ยง้กบัขอ้มูลท่ีไดรั้บ รวมทั้ง
จะด าเนินการลงโทษทางวินัยและ  /ายการผิด ตามนโยบกระท าบผู ้ทางกฎหมายกัหรือด าเนินคดี
สอบสวนเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

7.2 บริษทัจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดและการทุจริต ให้กับผู ้
ร้องเรียนท่ีไดเ้ปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ไว ้อย่างไรก็ตาม ใน
บางคร้ังดว้ยเหตุผลความจ าเป็นในเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคลและรักษาความลบั บริษทัอาจไม่สามารถให้
ขอ้มูลในรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินยั 

mailto:whistleblower@cmc.co.th
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7.3 กรณีรับเร่ืองร้องเรียน ผา่นขอ้ 6.1.4 ดงัน้ีรากใหด้ าเนิน  
7.3.1 เม่ือได้รับ เร่ืองร้องเรียน หน่วยงานผู ้รับ เร่ืองร้องเรียน จะต้องน าส่ งเร่ืองดังกล่าว ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน  3  วนัท าการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
มายให้บุคคลหรือนและด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริง หรืออาจมอบหขอ้ร้องเรีย

หน่วยงานท่ีไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เทจ็จริง 
7.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการพิจารณาสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท า

หนา้ท่ีคณะกรรมการสอบสวนเป็นคราวๆ ไป โดยกรรมการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งไม่มี
ส่วนไดเ้สียกบัเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว ทั้งน้ีคณะกรรมการสอบสวน เป็นผูรั้บผิดชอบพิจารณาสืบ
หาขอ้เทจ็จริงโดยมีอ านาจในการเชิญบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ขอ้มูล หรือขอให้จดัส่งเอกสารใดๆ 
ท่ีเก่ียวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และสรุปผลการพิจารณาแนวทางการแก้ไข 
มาตรการด าเนินการเพื่อชดเชยให้แก่ผูเ้สียหาย และอนุมติับทลงโทษ โดยให้ด าเนินการแลว้
เสร็จภายใน 90 นท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน และรายงานวนัท าการ นบัแต่ว ั
ผลการพิจารณาให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั จากนั้น ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะน าเสนอเร่ืองดงักล่าวแก่คณะกรรมการบริษทัต่อไป 

7.3.3 เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติรายงานผลการ
สอบสวนแลว้ ทางหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งเป็นผูป้ระสานงานในการแจง้รายงานผล
การสอบสวนให้ผูร้้องเรียนทราบหากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง ภายใน7  วนัท าการ นับแต่วนัท่ี
รายงานผลการสอบสวน  ต่อ ตราคณะกรรมก รวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 

8. การคุ้มครองพนักงาน 
8.1 บริษทัจะให้ความคุม้ครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานท่ีได้ร้องเรียนหรือแจ้ง

เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต รวมถึงผูท่ี้ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวน
ดว้ยเจตนาสุจริตหรือผูท่ี้ปฏิเสธการคอร์รัปชนั 

8.2 ในกรณีท่ีพนกังานถูกข่มขู่ คุกคาม ให้แจง้ต่อหัวหนา้ส่วนวฒันธรรมองคก์รและสร้างคุณค่า โดยทนัที 
เพื่อด าเนินการใหค้วามคุม้ครองตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัระดบัความร้ายแรงและความส าคญั
ของเร่ืองท่ีร้องเรียน 

8.3 ห้ามผูบ้ริหารบริษทัหรือพนักงานของบริษทั เลิกจา้ง พกังาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะด าเนินการ
ต่างๆจากการท่ีพนักงานได้ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริต หากผูใ้ดกระท า
ดงักล่าวจะถูกลงโทษทางวินยั 

8.4 บุคคลภายนอกท่ีแจง้เร่ืองร้องเรียน แจง้เบาะแส ให้ถอ้ยค าหรือใหข้อ้มูลใดๆ ตามขอบเขตในขอ้ 3 ดว้ย
สียหายความสุจริตไม่ไดมี้เจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเ แก่ผูใ้ดหรือต่อบริษทัจะไดรั้บการ

คุม้ครองท่ีเหมาะสมจากบริษทั หรือการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ั้น 
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ทั้งน้ี ถา้มีความจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการคุม้ครองบุคคลใดก่อนท่ีจะด าเนินการตาม
นโยบายน้ี จนถึงท่ีสุดจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารก่อน 

9. การรักษาความลบั 
 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการรับร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริต ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลท่ีได้ รับมาไว้

เป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน
เท่านั้น หรือเป็นการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

10. กรณีมีข้อสงสัย 
หากผูบ้ริหารหรือพนกังานมีขอ้สงสัยหรือค าถามใดๆ เก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี สามารถสอบถามผูบ้งัคบับญัชา
หัวหนา้ส่วนวฒันธรรมองคก์รและสร้างคุณค่า หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหนา้ฝ่ายนิติบริการและงาน
คดีหรือส านกักรรมการของบริษทั 

11. การจัดท าทะเบียนและการรายงาน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีจดัท าทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต และ
จดัท ารายงานสรุปการรับแจง้ขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตทั้งหมดของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม ทั้งท่ีได้
ด าเนินการพิจารณาแลว้หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวนให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริหารทราบ เป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง 

12. นโยบายท่ีเกีย่วข้อง 
 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนควรอ่านท าความเขา้ใจนโยบายฉบบัน้ี ร่วมกบันโยบายและคู่มืออ่ืนๆ  ของบริษทั 
ดงัน้ี 
12.1.1 หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
12.1.2 นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั 
12.1.3 ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั 

13. การทบทวนโยบาย 
 ส่วนวฒันธรรมองค์กรและสรา้งคุณค่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายนิติบริการและงานคดีของบริษทั จะ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบบัน้ีตามความจ าเป็นและเหมาะสม อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
19 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 

     
 ------------------------------------------------- 
 (ดร.สันติ กีระนนัทน์) 
 ประธานคณะกรรมการบริษทั 
 บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอยีดลกัษณะของการทุจริต 
รายละเอียดลกัษณะของการทุจริต 3 ประเภท มีดงัต่อไปน้ี 

1. การตกแต่งรายงาน (Fraudulent Statements) ทั้งท่ีเป็นรายงานทางการเงินและรายงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
เช่น แสดงยอดขายหรือมูลค่าของทรัพยสิ์นเกินกว่าความเป็นจริง (Asset/Revenue Overstatements) หรือ
แสดงยอดค่าใชจ่้ายหรือมูลค่าหน้ีสินต ่ากวา่ความเป็นจริง (Liabilities/Expenses Understatements) 

2. การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัในทางไม่เหมาะสม (Asset Misappropriation) 
(1) ทรัพย์สินประเภทเงินสด เช่น การยักยอกเงินสดรับท่ีได้บันทึกรับเงินเข้าระบบแล้ว (Cash 

Larceny)  (นเข้าระบบการยกัยอกเงินสดรับท่ียงัไม่ได้บันทึกรับเงิ Skimming) หรือการทุจริตท่ี
เก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน (Fraudulent Disbursements) 

(2) ทรัพย์สินประเภทสินค้าและทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น การน าสินค้าและทรัพย์สินอ่ืนๆ ไปใช้ผิด
วตัถุประสงค์ (Misuse of Inventory and All Other Assets) หรือการยกัยอกสินค้าหรือทรัพย์สิน
อ่ืนๆ ของบริษทั (Inventory and All Other Asset Larceny) 

3. การคอร์รัปชัน่ (Corruption) 
(1) การใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อด าเนินการใดๆ ซ่ึงมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั (Conflicts of 

Interest) 
(2) การให้สินบน (Bribery) การฉอ้ฉล การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดขอ้เทจ็จริง หรือการขดัขวาง

กระบวนการยติุธรรม  
(3) การให้ส่ิงของ เงิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีค่าใดๆ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน ภายหลงัจากท่ีบุคคล

หน่ึงบุคคลใดไดใ้ชอ้  านาจหนา้ท่ีด าเนินการใดๆ ให ้(Illegal Gratuities) 
(4) การใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อข่มขู่หรือเรียกร้องซ่ึงผลประโยชน์หรือการตดัสินใจใดๆ ในทาง

ธุรกิจจากผูอ่ื้น (Economic Extortion) ครอบคลุมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งเอกชนกบัหน่วยงานของ
รัฐ และระหวา่งเอกชนดว้ยกนัเอง 
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ตัวอย่างของตัวบ่งช้ีการทุจริต (Fraud Indicator) 
ตวับ่งช้ีการทุจริตต่อไปน้ีเป็นเพียงตวัอยา่ง ไม่ใช่ตวับ่งช้ีการทุจริตทั้งหมด 
(1) รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป เช่น การใชร้ถ เคร่ืองแระดบั ท่ีอยูอ่าศยั หรือเส้ือท่ีมีราคาแพง 
(2) มีปัญหาหน้ีสินส่วนตวั 
(3) พนกังานไม่ลาหยดุพกัผอ่นประจ าปี 
(4) อตัราการลาหยดุพกัผ่อนประจ าปี 
(5) อตัราการลาออกสูง โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีง่ายต่อการทุจริต 
(6) ขาดการแบ่งแยกหนา้ท่ีงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานท่ีง่ายตอ่การทุจริต 
(7) ไม่เตม็ใจท่ีจะใหข้อ้มูลกบัผูต้รวจสอบ 
(8) การตดัสินใจ /อกลุ่มคนเลก็านถูกครอบง าโดยบุคคลหรืการบริหารง  
(9) แสดงอาการดูหม่ินหน่วยงานดา้นการก ากบัดูแล 
(10) สภาพแวดลอ้มการควบคุมมีความอ่อนแอ 
(11) บุคคลดา้นการบญัชีขาดหรือมีประสบการณ์ในหนา้ท่ี 
(12) มีการเปล่ียนแปลงในเลขบญัชีธนาคารบ่อย 
(13) เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีบ่อยคร้ัง 
(14) ทรัพยสิ์นของบริษทัถูกขายในราคาต ่ากวา่ราคาตลาด 
(15) การใชผ้ลิตภณัฑท์างการเงินท่ีมีความซบัซอ้น 
(16) ใชน้ ้ายาลบค าผิดจ านวนมากและมีการลบขอ้มูลอยา่งผิดปกติ 
(17) ใชส้ าเนาเอกสารแทนเอกสารตน้ฉบบั 
(18) ใชต้รายางเพื่อลงลายมือช่ือแทนการลงนามจริง 
(19) ลายเซ็นหรือลายมือแตกต่างจากเดิม 
(20) รายการต่างๆ ถูกสร้างโดยไม่ไดรั้บการอนุมติัอยา่งเหมาะสม 
(21) การเปล่ียนแปลงในระยะเวลาอนัสั้นของยอดคงเหลือของสินคา้คงเหลือ ส่วนต่างของสินคา้คงเหลือ หรือ

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ โดยไม่สามารถอธิบายได ้
(22) บญัชีแยกประเภทไม่สามารถกระทบยอดตรงกบับญัชีคุมยอดได ้
(23) การใชบ้ญัชีพกัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า 
(24) การบนัทึกบญัชีทัว่ไปอยา่งไม่เหมาะสมหรือผิดปกติ 
(25) จ านวนการพยายามเขา้ถึงระบบสารสนเทศท่ีลม้เหลวสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 
(26) ระบบดา้นสารสนเทศถูกเขา้ถึงในช่วงนอกเวลาท าการหรือเขา้ถึงจากสถานท่ีภายนอก 
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แบบแจ้งเร่ืองร้องเรียน /ละการทุจริตเบาะแสการกระท าผิดแ  
COMPLAINT & MISCONDUCT AND FRAUD REPORT FORM 

 วนัท่ีรายงาน: ......................................... ..  
  Date of Report 
ช่ือ – นามสกุล *(เลือกท่ีจะไม่เปิดเผยได(้:________________________________________________________________ 
Whistleblower’s name (Optional) 

ท่ีอยู:่  ________________________________________________________________________________________ 
Address: ________________________________________________________________________________________ 

หมายเลขโทรศพัท:์ ___________________________ E-Mail: _______________________________________________ 
Telephone 

บริษทัท่ีเก่ียงขอ้ง: ______________________________________วนัท่ีเกิดหรือพบเห็นการกระท าผิด:_________________ 
Name of company Involved Date of Incident (and/or date misconduct or fraud was discovered) 

โปรดระบุรายระเอียดเร่ืองร้องเรียนของท่าน หรือ ลกัษณะการกระท าผิดหรือการทุจริต 
Please provide full details of the type of misconduct or fraud committed or suspected: 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และมูลเหตุที่ท าให้ท่านเช่ือว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ 
Name(s) and job title(s) of person(s) believed to be involved and the basis for your belief: 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

มูลค่าของเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง /ะมาณการความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นปร  )ถา้มี(  
Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss (if any) 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ: โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม )นถา้จ าเป็(  
Note: Attach additional sheets if necessary 
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