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นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นรกัษาแนวทางการปฏิบตัิขององคก์รที่มีมาตรฐานดา้นบรรษัทภิบาล
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ดังที่ระบุไวใ้นนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยบริษัทฯ จัดใหม้ีมาตรการการก ากับดูแล 
และการรบัขอ้รอ้งเรียนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายผ่านช่องทางต่างๆ ของบรษิัทฯ  

นโยบายรบัเรื่องรอ้งเรียน (“นโยบายฯ”) จัดท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการรบัขอ้รอ้งเรียนและการจัดการตามข้อ
รอ้งเรียน และการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนซึ่ง เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียน
เก่ียวกบับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรบัผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรกัษาขอ้มลูที่ไดจ้ากการรายงาน
ดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั  

บรษิัทฯ จึงก าหนดนโยบายฯ ฉบบันีข้ึน้ โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงัต่อไปนี ้  

ก. เพื่อใหก้ารด าเนินการเก่ียวกับการรบัเรื่องรอ้งเรียน/การแจง้เบาะแสการทุจริตคอรร์ปัชนั การประพฤติมิชอบ และการ
ปฏิบตัิที่ขดัต่อระเบียบของบริษัทฯ ตลอดจน กรณีไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคลากรของ
บรษิัทฯ มีขัน้ตอนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ข. เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใดๆ ที่กระท าการแทนบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกับกฎหมาย การก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ  รวมทั้งนโยบายและ
ระเบียบต่างๆ ของบรษิัทฯ 

ค. เพื่อใหผู้ท้ี่ตอ้งการส่งขอ้รอ้งเรียน/แจง้เบาะแสถึงการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที่กระท าการแทน
บริษัทฯ ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจให้บริษัทฯ ทราบ โดยผ่านช่อง
ทางการรอ้งเรียน/แจง้เบาะแสต่างๆ ที่บรษิัทฯ ก าหนด 

ง. เพื่อใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรียน/เบาะแส และบุคคลใดที่ใหค้วามร่วมมือกับบริษัทฯ ดว้ยความสจุริตใจไดร้บัความคุม้ครอง 
ตลอดจน ไดร้บัการป้องกนัจากการถกูกลั่นแกลง้ อนัเนื่องมาจากการรอ้งเรียน อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

1. นิยาม  

บุคลากรของบริษทัฯ” หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัของบรษิัทฯ 

“การกระท าผิด” หมายถึง การกระท าหรือละเวน้การกระท าใดๆ ของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎบัตร และ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัการท างานต่างๆ ของบรษิัทฯ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

“ทุจริตคอรรั์ปชัน” หมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรโดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองและผูอ้ื่น 
รวมทัง้ การติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่าจะให ้มอบให ้ใหค้  ามั่นว่าจะให ้เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน 
ทรพัยสิ์น หรือประโยชนใ์นรูปแบบอื่นใดแก่เจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ีหนา้ที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรง
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หรือทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ อันเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้บั
บรษิัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 

“ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส” หมายความถึง ผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ ของบรษิัทฯ ซึ่งไดร้บัผลกระทบ หรือพบเห็นการกระท าหรือ
เหตกุารณ ์ไดร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสผ่านช่องทางการรอ้งเรียน/การแจง้เบาะแสของบรษิัทฯ 

“คณะท างานจัดการข้อร้องเรียน” หมายความถึง คณะท างานจดัการขอ้รอ้งเรียน ซึ่งแต่งตัง้โดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

เพื่อท าหนา้ที่รบัขอ้รอ้งเรียน/เบาะแส และด าเนินงานการจดัการขอ้รอ้งเรียน ซึ่งประกอบไปดว้ยตวัแทนจากส านกัต่างๆ ดงันี ้ 

1. ส านกัตรวจสอบภายใน 

2. ส านกับรหิารความเส่ียง 
3. ส านกักฎหมาย 

4. ส านกัทรพัยากรบคุคล 

5. เลขานกุารบรษิัท 

6. ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุของส านกัโรงงาน 
 

2. ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายฯ นีจ้ัดท าขึน้เพื่อสนับสนุนใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ แจง้ขอ้รอ้งเรียนหรือเปิดเผยขอ้มูลที่แสดงถึงการที่ตนไดร้บั
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ การกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ 

• การทจุรติคอรร์ปัชนั 
• การฉอ้โกง ยกัยอกทรพัย ์ลกัทรพัย ์หรือท าใหท้รพัยสิ์นเสียหาย 
• การกระท าทจุรติเพื่อประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่น 
• การกระท าที่เป็นอนัตรายหรือส่งผลต่อความปลอดภยัทางรา่งกาย จิตใจ 
• การกระท าโดยเจตนาใหบ้รษิัทฯ เสียหายหรือเสียประโยชน ์
• การฝ่าฝืนจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัทฯ 
• การไดร้บัผลกระทบจากผลิตภณัฑห์รือบรกิารของบรษิัทฯ 
• การไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจตา่งๆของบรษิัทฯ และการกระท าของบคุลากรของบรษิัทฯ 
• การกระท า หรือการสนบัสนนุใหก้ระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และจรยิธรรมธุรกิจ รวมถงึ

การปกปิดหรือการชว่ยเหลือปกปิดการกระท าดงักล่าว 
• การกระท าอื่นๆ ที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูร้อ้งเรียนหรือบคุคลอื่น 

3. การรักษาขอ้มูลเป็นความลับ 

นโยบายฯ นีจ้ัดท าขึน้เพื่อใหผู้้รอ้งเรียน/ผูแ้จง้เบาะแสมั่นใจว่าขอ้รอ้งเรียนของตนจะไดร้บัการตอบสนองอย่างจริงจัง และ  
ผูร้อ้งเรียน/ผูแ้จง้เบาะแสจะไม่ไดร้บัความเดือดรอ้นอันเนื่องมาจากการรายงานขอ้รอ้งเรียน/การแจง้เบาะแสโดยสุจริต ขอ้มูลการ
เปิดเผยตวัของผูร้อ้งเรียนจะถูกเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบั อย่างไรก็ตามในการรอ้งเรียน/การแจง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียนควรรวบรวมและ
แจง้ขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและค านึงถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูที่น ามารอ้งเรียนหรือเปิดเผย 
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4. การคุ้มครองสทิธขิองผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรียน/ผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งพนักงาน ลูกจา้ง หรือบุคคลอื่นใดที่รบัจา้ง
ท างานใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผูร้อ้งเรียน/ผูแ้จง้เบาะแส ไม่ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานที่ท  างาน สั่ง
พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจา้ง หรือกระท าการอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดงักล่าว ดว้ย
เหตทุี่บคุคลนัน้ 

4.1  ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ เก่ียวกับการรอ้งเรียน /การแจ้งเบาะแส 
การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบรษิัทฯ 

4.2  ใหถ้อ้ยค า ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือเป็นพยานเพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการ  
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัทฯ 

อนึ่ง บคุคลใดที่ไดร้บัทราบเรื่องรอ้งเรียน/เบาะแส หรือขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียน/เบาะแสนี ้จะตอ้งปกป้องขอ้มลูเรื่อง
ร้องเรียน/เบาะแสเป็นความลับ และไม่ เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้ง  
ขอ้รอ้งเรียน/ผูแ้จง้เบาะแส แหล่งที่มาของขอ้มูล หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่กรณีที่มีความจ าเป็นในขั้นตอนการด าเนินการตาม
ระเบียบของบริษัทฯ หรือตามที่กฎหมายก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มลูออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินยั 
และ/หรือด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ี่ฝ่าฝืน แลว้แต่กรณี 

 
5. ช่องทางในการแจ้งเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ หรือผูท้ี่พบเห็นการกระท า และมีความประสงคใ์นการแจง้เรื่องรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส สามารถแจง้
เรื่องรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส ผ่านช่องทาง ดงัต่อไปนี ้

5.1 ช่องทางส าหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียตา่งๆ ภายนอกบรษิัทฯ 
5.1.1 จดหมายทางไปรษณีย ์ส่งถึง กรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เลขานกุารบรษิัทฯ 

บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
393 อาคาร 393 สีลม ชัน้ 7 – 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

5.1.2 เว็บไซต:์ www.carabao.co.th , www.carabaogroup.com 
5.1.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส:์ whistleblowing@carabao.co.th 
5.1.4 โทรศพัท:์ +66 2636 6111 

5.2 ช่องทางส าหรบับคุลากร ภายในบรษิัทฯ 
QR Code  :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_yy9l2uL30SpuZbvl77ihaps2siJFRNLhOvWxLQeNu9UQlQ5U1M
zRUVCT0g0N0dVNFpZVTlOQUFOSC4u 

 

http://www.banpupower.com/complaints_handling
http://www.carabaogroup.com/
mailto:whistleblowing@carabao.co.th
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_yy9l2uL30SpuZbvl77ihaps2siJFRNLhOvWxLQeNu9UQlQ5U1MzRUVCT0g0N0dVNFpZVTlOQUFOSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_yy9l2uL30SpuZbvl77ihaps2siJFRNLhOvWxLQeNu9UQlQ5U1MzRUVCT0g0N0dVNFpZVTlOQUFOSC4u
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6. ขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลาการสอบสวน  

6.1 เมื่อไดร้บัการแจง้ขอ้รอ้งเรียนหรือเบาะแส คณะท างานจดัการขอ้รอ้งเรียนสอบทานขอ้มลูเบือ้งตน้  จัดประเภท และ
พิจารณาระดบัความมีนยัส าคญั หากไม่มีนยัส าคญัคณะท างานจดัการขอ้รอ้งเรียน ตรวจสอบขอ้มลูกับผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับขอ้รอ้งเรียน/
เบาะแส และก าหนดแผนการด าเนินการ หรืออาจมอบหมายใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องนั้นด าเนินการและแจง้ต่อคณะท างาน
จดัการขอ้รอ้งเรียน 

6.2 หากเป็นขอ้รอ้งเรียน/เบาะแสที่มีนยัส าคัญใหค้ณะท างานจัดการขอ้รอ้งเรียน น าเสนอประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือ
คณะกรรมการบรหิาร เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนและหาขอ้เท็จจรงิเพิ่มเติม และก าหนดแนวทางการจดัการเบือ้งตน้ 

6.3 คณะท างานจดัการขอ้รอ้งเรียน รายงานความคืบหนา้ สรุปผลการสอบสวน และเสนอแนวทางการจดัการต่อประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารหรือคณะกรรมการบรหิาร 

6.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามแนวทางการจดัการตามขอ้เสนอแนะของคณะท างานจดัการขอ้รอ้งเรียน พรอ้มทัง้
รายงานความคืบหนา้ของการด าเนินการ 

6.5 คณะท างานจดัการขอ้รอ้งเรียน รายงานการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้รอ้งเรียน/เบาะแสต่อประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือ
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทฯ ตามความเหมาะสม 

6.6 คณะท างานจดัการขอ้รอ้งเรียน พิจารณาว่าจะใหผู้ใ้ดเป็นผูท้ี่ท  าหนา้ที่ติดต่อประสานงานในการรบัขอ้เท็จจริง รายงาน
ความคืบหนา้ของการด าเนินการ ขอ้สรุปและแนวทางการจดัการกบัผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียน/เบาะแส 

6.7 คณะท างานจดัการขอ้รอ้งเรียน ตอ้งใหสิ้ทธิผูถู้กรอ้งเรียนไดร้บัทราบขอ้รอ้งเรียน และพิสจูนต์นเอง โดยการหาขอ้มูล
หรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ถกูรอ้งเรียน 

6.8 การด าเนินการส าหรบัขอ้รอ้งเรียน/เบาะแส ใหเ้ริ่มด าเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได ้โดยค านึงถึงลักษณะความ
รา้ยแรงของขอ้รอ้งเรียน/เบาะแส ดว้ยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของการสอบสวน การ
ตรวจสอบขัน้ตน้จะคน้หาขอ้สรุปของการไต่สวนและจะด าเนินการภายใน 2 สปัดาห ์นบัแต่วนัท่ีไดร้บัขอ้รอ้งเรียน/เบาะแส เวน้แต่กรณี
เหตจุ าเป็น
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as
px?id=_yy9l2uL30SpuZbvl77ihaps2siJFRNLhOv
WxLQeNu9UQlQ5U1MzRUVCT0g0N0dVNFpZVT
lOQUFOSC4u 

Email 
whistleblowing@carabao.co.th 

                 
-                    
-                          
-                 
-                                  

Website 
- www.carabao.co.th 
- www.carabaogroup.com 

▪                    /        (Record) 
▪                        (Screen) 
▪                      (Acknowledge) 
 

Staff 
misconducts 

Frauds / other 
misconducts 

Other 
concerns 

 

QR Code 

                                         

                  /          
                            

ExCom 

Microsoft 
Form 

                                        

                                  
           
1.                            
2.                               
3.                         
4.                       
5.                 
6.                       

 

                  
-                             :             Info@carabao.co.th 
-          :             IR@carabaogroup.com 
-                                                    : SD Team 

YES 

NO 

                         
                      

HR        &                
                 

(                            / 
                         ) 

        CEO/ ExCom          
-                                        
-                             

 

                     
-                 
-                           
 

 

Complex & 
Investigation 
required 

                               
              &        
AC/BOD (as necessary) 

                

         Call Center 
02-636-6111 
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7. บทลงโทษ 

7.1 หากผูถู้กรอ้งเรียนไดก้ระท าความผิดจริงตามขอ้รอ้งเรียน/เบาะแส ผู้ถูกรอ้งเรียน นั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรือพนกังาน ย่อมถือว่าเป็นผูก้ระท าผิดนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั กฎบตัรและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 
Conduct) (แลว้แต่กรณี) และจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้และหากการกระท าผิด
นัน้ เป็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย ผูก้ระท าผิดนัน้จะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือตาม
กฎหมายอื่นดว้ย  

7.2 ผู้ใดกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายฯ รวมทั้งมีพฤติกรรมกลั่นแกลง้ ข่มขู่ 
ลงโทษทางวินยั หรือเลือกปฏิบตัิ ดว้ยวิธีการอันไม่ชอบ เนื่องมาจากการรอ้งเรียนต่อผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง
กับเรื่องรอ้งเรียนตามนโยบายฯ ถือว่าผูน้ั้นกระท าผิดวินัย และตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้ับ
ผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว ตลอดจนอาจตอ้งรบัผิดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 

 

 


