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นโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

บริษัท เคอร่ี เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

วัตถุประสงค ์

บริษัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ ”) ด ำเนินธุรกิจอยู่ภำยใตก้รอบของธรรมำภิบำลที่ดี มี               

ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้บริษัทฯจึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรรบัขอ้รอ้งเรียนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกับ

ดแูลกิจกำรท่ีดี โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัดงัต่อไปนี ้

1) เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรบัเรื่องรอ้งเรียน กำรแจง้เบำะแสกำรทุจริต กำรประพฤติมิชอบ และกำรปฏิบตัิที่

ขดัต่อระเบียบของบรษิัทฯ มีแบบแผนท่ีเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

2) เพื่อใหก้รรมกำร พนกังำน และบคุคลใด ๆ ที่กระท ำกำรแทนบรษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถกูตอ้ง โปรง่ใส ยตุิธรรม และ

สำมำรถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกับกฎหมำย กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบต่ำง ๆ 

ของบรษิัทฯ 

3) เพื่อใหผู้ท้ี่ตอ้งกำรแจง้ถึงกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร พนักงำน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระท ำกำรแทนบริษัทฯที่ขดัต่อ 

หรือสงสยัว่ำจะขดัต่อเรื่องดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหบ้รษิัทฯทรำบ โดยผ่ำนช่องทำงกำรแจง้ต่ำง ๆ ท่ีบรษิัทฯจดัเตรียมให ้ 

4) เพื่อใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแส และบคุคลใดที่ใหค้วำมรว่มมือกบับรษิัทฯ ดว้ยควำมสจุรติใจ ไดร้บัควำมคุม้ครอง 

รวมถึงไดร้บักำรป้องกนัจำกกำรถกูกลั่นแกลง้อนัเนื่องมำจำกกำรรอ้งเรียนอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 

ค านิยาม 

“บรษิัทฯ” หมำยถึง บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

“กรรมกำร” หมำยถึง กรรมกำรบรษิัทฯ  

“พนกังำน” หมำยถึง พนกังำน พนกังำนสญัญำจำ้ง ที่ปรกึษำ และลกูจำ้งของบรษิัทฯ 

“ระเบียบ” หมำยถึง ระเบียบ ระเบียบปฏิบตัิ ขอ้ก ำหนดหรือกฎเกณฑท์ี่เรียกชื่ออย่ำงอื่น และมีผลบงัคบัใชก้บักำรปฏิบตัิของ

บรษิัทฯ 
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“กำรประพฤติผิด” หมำยถึง กำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือนโยบำยและระเบียบของบริษัทฯ และ

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงประพฤติอนัมิชอบในรูปแบบ และ

เหตกุำรณต์่ำง ๆ ที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 1. 

“กำรทุจรติ” หมำยถึง กำรกระท ำใด ๆ เพื่อแสวงหำผลประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยส ำหรบัตนเอง หรือผูอ้ื่น ซึ่ง

รวมถึงกำรกระท ำ ดงันี ้

• “กำรลักทรพัย”์ หมำยถึง กำรเอำทรพัยข์องผูอ้ื่น หรือที่ผูอ้ื่นเป็นเจำ้ของรวมอยู่ดว้ยไป โดยตอ้งกำรจะครอบครอง

ทรพัยน์ัน้ไวเ้พื่อตนเอง หรือเอำไปขำย หรือใหก้บับคุคลที่สำม  

• “กำรยักยอกทรัพย”์ หมำยถึง กำรครอบครองทรัพยซ์ึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจำ้ของรวมอยู่ดว้ย และใน

ระหว่ำงกำรครอบครองนัน้กลบัเบยีดบงัเอำทรพัยน์ัน้เป็นของตนเอง หรือบคุคลที่สำม 

• “กำรคอรร์ปัชั่น” หมำยถึง กำรเรียก รบั หรือยอมจะรบั ให ้ขอให ้หรือรบัว่ำจะใหท้รพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดกับ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้บุคคลหรือ

หน่วยงำนเหล่ำนัน้ใชอ้  ำนำจหนำ้ที่ที่มีอยู่ กำรกระท ำ ไม่กระท ำ เรง่รดั หรือประวิงกำรกระท ำใดอนัมิชอบดว้ยอ ำนำจ

หนำ้ที่เพื่อประโยชนอ์นัมิชอบ  

• นอกจำกนีใ้หร้วมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรรบัของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้ง หรือประโยชนอ์ย่ำงอื่นอันไม่เหมำะสม 

กำรจดัหำ และกำรกระท ำสญัญำอย่ำงไม่เหมำะสม รวมทัง้กำรกระท ำที่ท  ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

ขอบเขตนโยบาย 

1. ขอบเขตของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

1.1 กรรมกำร พนกังำน หรือบคุคลใด ๆ ที่กระท ำกำรแทนบรษิัทฯ อำจถกูรอ้งเรียนตำมระเบียบนีห้ำกมีกำรกระท ำ

ที่ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ

จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 

ทั้งนี ้เหตุกำรณท์ี่อำจน ำไปสู่กำรใชก้ลไกตำมนโยบำยฉบับนีอ้ำจครอบคลุมกำรประพฤติมิชอบในรูปแบบ     

ต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้
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• กำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ หรือกำรยยุงส่งเสรมิใหก้ระท ำควำมผิด 

• กำรกระท ำที่สุ่มเส่ียงใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรทจุรติ กำรใหสิ้นบน และกำรขู่กรรโชก 

• กำรไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยซึ่งส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 

• กำรกระท ำ ควำมประพฤติ หรือกำรละเว้นกำรกระท ำในทำงบัญชี รำยงำน  บันทึกรำยกำร และ

แนวทำงปฏิบตัิ และ/หรือกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หรือกำรควบคุมภำยในที่มีพิรุธ หรือไม่เป็นไปตำม

มำตรฐำนหรือแนวทำงกำรปฏิบตัิทั่วไป  

• เมื่อเกิดเหตกุำรณท์ี่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ หรือควำมปลอดภยัของบคุคลใด 

• เมื่อเกิดเหตกุำรณท์ี่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อส่ิงแวดลอ้ม 

• กำรกระท ำที่เป็นกำรกระท ำผิดรำ้ยแรง 

• กำรกระท ำโดยเจตนำใหบ้รษิัทฯ เสียหำย หรือเสียประโยชน ์

• กรณีที่ไม่สำมำรถแกไ้ข หรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนอันสมเหตุผล ในเรื่องที่อำจท ำใหเ้กิดค่ำใชจ้่ำย 

หรือควำมเสียหำยรำ้ยแรงต่อบรษิัทฯ โดยไม่อำจหลีกเลี่ยงได ้

• กำรปิดบงักำรกระท ำควำมผิดประเภทต่ำง ๆ ขำ้งตน้โดยเจตนำ 

1.2 เพื่อควำมสะดวกในกำรสืบสวน และพิจำรณำขอ้รอ้งเรียน รวมทัง้ป้องกันกำรกลั่นแกลง้ หรือแจง้ขอ้รอ้งเรียน

โดยไม่สจุริต บริษัทฯ ส่งเสริมใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรียนเปิดเผยตวัตน (เฉพำะกบัหน่วยงำนรบัแจง้เรื่องรอ้งเรียน) 

และให้ข้อมูลหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอ เก่ียวกับกำรประพฤติผิด โดยผู้แจ้งเรื่องรอ้งเรียนจะไดร้ับควำม

คุม้ครองตำมขอ้ 5. 

1.3 ผูป้ระสำนงำนเรื่องรอ้งเรียน เมื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนจะพิจำรณำถึงขอ้มลูประกอบเรื่องรอ้งเรียนว่ำ มีขอ้มลูที่ระบุ

รำยละเอียดขอ้เท็จจริง หรือหลกัฐำนที่ชดัเจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รบัเรื่องรอ้งเรียนหำกเป็นไปตำมกรณี 

ดงันี ้ 

• เรื่องที่ไม่ระบพุยำน หลกัฐำน หรือพฤติกำรณก์ระท ำ หรือประพฤติผิดที่ชดัเจนเพียงพอที่จะด ำเนินกำร

สืบสวนสอบสวนขอ้เท็จจรงิได ้
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• เรื่องที่ไดม้ีกำรรบัไวพ้ิจำรณำหรือไดว้ินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดอย่ำงเป็นธรรมแลว้ และไม่มีพยำนหลกัฐำน

ใหม่ซึ่งเป็นสำระส ำคญัเพิ่มเติม 

2. การแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

บุคคลใดที่ทรำบเรื่องรอ้งเรียน หรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่ำตนเองจะไดร้บัควำมเสียหำยหรือไม่ก็ตำม ว่ำกรรมกำร 

พนักงำน หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ำกำรแทนบริษัทฯ มีกำรประพฤติผิด สำมำรถแจง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแส โดย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแส เปิดเผยตัวตน และ/หรือให้ข้อมูลหลักฐำนที่ชัดเจนมำกพอ

เก่ียวกบักำรประพฤติผิดของผูถ้กูรอ้งเรียน และควรแจง้ขอ้มลูในกำรติดต่อเพื่อเป็นช่องทำงในกำรส่ือสำรกบับรษิัทฯ  

โดยผูป้ระสงคจ์ะแจง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสสำมำรถส่งเรื่องถึงคณะกรรมกำรบรษิัทผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หรือหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือเลขำนุกำรบริษัท หรือช่องทำงเคอรี่ นกหวีด (ส ำหรบัพนักงำนเท่ำนั้น)  ตำม

รำยละเอียดที่แสดงไวบ้นเว็บไซตบ์รษิัทฯ ภำยใตเ้มน ู“กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี” 

3. ข้อมูลทีผู้่แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสจะต้องน าส่ง 

3.1 ชื่อ นำมสกุล ท่ีอยู่ เบอรต์ิดต่อหรือช่องทำงกำรติดต่อเพื่อใหบ้ริษัทฯสำมำรถแจง้ผลกำรพิจำรณำหรือสอบถำม

ขอ้มลูเพิ่มเติมได ้

3.2 ชื่อและนำมสกลุ ของผูท้ี่ถกูกล่ำวหำ 

3.3 วนัท่ีพบเหตกุำรณ ์

3.4 ขอ้เท็จจรงิ รำยละเอียด และหลกัฐำนประกอบ 

4. การรายงานข้อมูลทีเ่ป็นเทจ็ 

กรณีที่มีหลกัฐำนปรำกฏชดัแจง้เพียงพอว่ำ ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน ไดร้อ้งเรียนหรือกล่ำวหำผูถู้กรอ้งเรียนโดยไม่สุจริต 

(เช่น เป็นกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับกำรรอ้งทุกขส่์วนตวั หรือมีเจตนำท ำใหเ้กิดควำมแตกแยกภำยในบริษัทฯ) หรือ

เป็นขอ้มลูที่ผูแ้จง้ไม่เชื่ออย่ำงแทจ้รงิว่ำเป็นควำมจรงิ (เช่น ข่ำวลือ) หรือในกรณีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรกระท ำเพื่อ

ผลประโยชนส่์วนตวั กำรกระท ำดงักล่ำวจะถือเป็นควำมผิดทำงวินยั และอำจถือเป็นกำรกระท ำผิดรำ้ยแรง บริษัทฯ 
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จะจัดให้มีกำรด ำเนินกำรสอบสวน เพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ จ ำเป็นตอ้ง

ด ำเนินกำรเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผูถ้กูรอ้งเรียน ดงันี ้ 

4.1 ในกรณีที่ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสเป็นพนักงำน ใหด้  ำเนินกำรสอบสวน เพื่อพิจำรณำลงโทษตำม

ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบรษิัทฯ  

4.2 ในกรณีที่ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสเป็นบุคคลภำยนอก และบริษัทฯ ไดร้บัควำมเสียหำย  บริษัทฯ อำจ

พิจำรณำด ำเนินคดีกบัผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนดว้ย 

5. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

5.1 บรษิัทฯ ใหค้  ำมั่นว่ำจะใชค้วำมพยำยำมสงูสดุในกำรปกป้องผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสต่อกำรถกูตอบโต้

ใดๆ ก็ตำม โดยขอ้มูลของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสและขอ้เท็จจริงจะถูกเก็บรกัษำเป็นควำมลบัดว้ย

ควำมรอบคอบตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย  โดยขอ้มลูดงักล่ำวจะถูกน ำเสนอหรือส่งมอบต่อผู้ที่บริษัทฯ

เห็นว่ำจ ำเป็นตอ้งรูเ้พื่อเป็นประโยชนต์่อกำรสืบสวน ตดัสินใจ หรือในกรณีอื่นใดตำมควำมเหมำะสมเท่ำนัน้ 

ซึ่งหมำยรวมถึงเจำ้หนำ้ที่ภำครฐัที่เก่ียวขอ้ง หำกตอ้งมีกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อผูถ้กูกล่ำวหำ เนื่องจำก

เจำ้หนำ้ที่ภำครฐัจ ำเป็นตอ้งรูข้อ้มลูของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสดงักล่ำว 

5.2 บรษิัทฯ จะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรตอบโตผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแส ซึ่งหมำยรวมถึงกำรไม่เลิกจำ้ง 

กำรไม่กระท ำกำรใดๆ ที่จะเป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำยและจิตใจของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแส กำรไม่กระ

ท ำกำรใดที่กระทบต่อหนำ้ที่รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำยอย่ำงไม่เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใดๆ ที่กระทบ

ต่ออตัรำค่ำจำ้งและผลประโยชนข์องผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแส 

6. กระบวนการสอบสวน 

6.1 ผู้ที่ไดร้ับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรสอบสวนจะตอ้งเป็นบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระซึ่งไม่มีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน ์ทัง้นี ้บรษิัทฯ อำจแต่งตัง้บคุคลหรือองคก์รที่น่ำเชื่อถือภำยนอกเขำ้มำช่ววยตรวจสอบได ้
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6.2 กำรสอบสวนจะด ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบและรวดเร็วที่สดุเท่ำที่จะเป็นไปได ้ โดยสอดคลอ้งกับลกัษณะและ

ควำมรุนแรงของข้อกล่ำวหำ / ข้อรอ้งเรียน โดยไม่กระทบต่อคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรสอบสวน 

ขัน้ตอนแรกของกำรสอบสวนคือกำรหำขอ้สรุปของกำรสอบสวนภำยในสองสปัดำห ์ เวน้แต่ในกรณีที่มีควำม

ซบัซอ้น กระบวนกำรสอบสวนอำจใชเ้วลำนำนขึน้ 

6.3 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำเป็นพนักงำนหรือผู้บริหำร ก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือรองประธำน

เจำ้หนำ้ที่บริหำรเป็นผูม้ีหนำ้ที่ตดัสินใจในกำรก ำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ผูถู้กกล่ำวหำเป็นกรรมกำรบริษัท

หรือกรรมกำรชดุย่อย หรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูม้ีหนำ้ที่ตดัสินใจ

ในกำรก ำหนดบทลงโทษ  ในกรณีที่ผูถ้กูกล่ำวหำเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นผูม้ี

หน้ำที่ตัดสินใจในกำรก ำหนดบทลงโทษโดยจะตอ้งหำรือกับที่ปรึกษำอิสระภำยนอกซึ่งเขำ้มำช่วยท ำกำร

สอบสวน 

7. บทลงโทษ 

ผูใ้ดกระท ำกำรใดโดยจงใจ หรือประมำทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตัิตำมระเบียบนี ้รวมทัง้มีพฤติกรรมที่กลั่นแกลง้ข่มขู่ ลงโทษ

ทำงวินยั หรือเลือกปฏิบตัิ ดว้ยวิธีกำรอนัไม่ชอบธรรม เนื่องมำจำกกำรรอ้งเรียนต่อผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน  หรือเบำะแส 

หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียน หรือเบำะแสตำมระเบียบนี ้ถือว่ำผูน้ัน้กระท ำผิดวินยั และตอ้งรบัผิดชอบชดใช้

ควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ หรือ ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรกระท ำดงักล่ำว ตลอดจนรบัผิดในทำงแพ่ง และ/หรือ ทำง

อำญำและ/หรือ ตำมกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตำมกรอบนโยบำยบรษิัทฯ ต่อไป 

 

 

      ..............................................  

      (นำยเกล็ดชยั เบญจอำธรศิรกิลุ)  

                  ประธำนกรรมกำร 

         บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 


