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นโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ ”) ดำเนินธุรกิจอยู่ภำยใต้กรอบของธรรมำภิบำลที่ดี มี
ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังต่อไปนี ้
1)

เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต กำรประพฤติมิชอบ และกำรปฏิบตั ิท่ี
ขัดต่อระเบียบของบริษัทฯ มีแบบแผนที่เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ

2)

เพื่อให้กรรมกำร พนักงำน และบุคคลใด ๆ ที่กระทำกำรแทนบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมำย กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ ระเบียบต่ำง ๆ
ของบริษัทฯ

3)

เพื่อให้ผูท้ ่ีตอ้ งกำรแจ้งถึงกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร พนักงำน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกำรแทนบริษัทฯที่ขดั ต่อ
หรือสงสัยว่ำจะขัดต่อเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้น ให้บริษัทฯทรำบ โดยผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งต่ำง ๆ ที่บริษัทฯจัดเตรียมให้

4)

เพื่อให้ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส และบุคคลใดที่ให้ควำมร่วมมือกับบริษัทฯ ด้วยควำมสุจริตใจ ได้รบั ควำมคุม้ ครอง
รวมถึงได้รบั กำรป้องกันจำกกำรถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมำจำกกำรร้องเรียนอย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม

คานิยาม
“บริษัทฯ” หมำยถึง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
“กรรมกำร” หมำยถึง กรรมกำรบริษัทฯ
“พนักงำน” หมำยถึง พนักงำน พนักงำนสัญญำจ้ำง ที่ปรึกษำ และลูกจ้ำงของบริษัทฯ
“ระเบียบ” หมำยถึง ระเบียบ ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ท่เี รียกชื่ออย่ำงอื่น และมีผลบังคับใช้กบั กำรปฏิบตั ิของ
บริษัทฯ
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“กำรประพฤติผิด” หมำยถึง กำรกระทำที่ฝ่ำฝื น หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือ นโยบำยและระเบียบของบริษัทฯ และ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงประพฤติอนั มิชอบในรูปแบบ และ
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 1.
“กำรทุจริต” หมำยถึง กำรกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยสำหรับตนเอง หรือผูอ้ ื่น ซึ่ง
รวมถึงกำรกระทำ ดังนี ้
•

“กำรลักทรัพย์” หมำยถึง กำรเอำทรัพย์ของผูอ้ ื่น หรือที่ ผูอ้ ื่นเป็ นเจ้ำของรวมอยู่ดว้ ยไป โดยต้องกำรจะครอบครอง
ทรัพย์นนั้ ไว้เพื่อตนเอง หรือเอำไปขำย หรือให้กบั บุคคลที่สำม

•

“กำรยักยอกทรัพย์” หมำยถึง กำรครอบครองทรัพย์ซ่ึงเป็ นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้ อื่นเป็ นเจ้ำของรวมอยู่ดว้ ย และใน
ระหว่ำงกำรครอบครองนัน้ กลับเบียดบังเอำทรัพย์นนั้ เป็ นของตนเอง หรือบุคคลที่สำม

•

“กำรคอร์รปั ชั่น” หมำยถึง กำรเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้บุคคลหรื อ
หน่วยงำนเหล่ำนัน้ ใช้อำนำจหน้ำที่ท่มี ีอยู่ กำรกระทำ ไม่กระทำ เร่งรัด หรือประวิงกำรกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนำจ
หน้ำที่เพื่อประโยชน์อนั มิชอบ

•

นอกจำกนีใ้ ห้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรรับของขวัญ ของกำนัล กำรเลีย้ ง หรือประโยชน์อย่ำงอื่นอันไม่เหมำะสม
กำรจัดหำ และกำรกระทำสัญญำอย่ำงไม่เหมำะสม รวมทัง้ กำรกระทำที่ทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ขอบเขตนโยบาย
1.

ขอบเขตของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
1.1

กรรมกำร พนักงำน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกำรแทนบริษัทฯ อำจถูกร้องเรียนตำมระเบียบนีห้ ำกมีกำรกระทำ
ที่ฝ่ำฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หรือระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี ้ เหตุกำรณ์ท่ีอำจนำไปสู่กำรใช้กลไกตำมนโยบำยฉบับนีอ้ ำจครอบคลุมกำรประพฤติมิชอบในรู ปแบบ
ต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
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•

กำรกระทำควำมผิดทำงอำญำ หรือกำรยุยงส่งเสริมให้กระทำควำมผิด

•

กำรกระทำที่ส่มุ เสี่ยงใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรทุจริต กำรให้สินบน และกำรขู่กรรโชก

•

กำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ

•

กำรกระทำ ควำมประพฤติ หรือกำรละเว้นกำรกระทำในทำงบัญชี รำยงำน บันทึกรำยกำร และ
แนวทำงปฏิบตั ิ และ/หรือกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หรือกำรควบคุมภำยในที่มีพิรุธ หรือไม่เป็ นไปตำม
มำตรฐำนหรือแนวทำงกำรปฏิบตั ิท่วั ไป

•

เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ท่เี ป็ นอันตรำยต่อสุขภำพ หรือควำมปลอดภัยของบุคคลใด

•

เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ท่กี ่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม

•

กำรกระทำที่เป็ นกำรกระทำผิดร้ำยแรง

•

กำรกระทำโดยเจตนำให้บริษัทฯ เสียหำย หรือเสียประโยชน์

•

กรณีท่ีไม่สำมำรถแก้ไข หรือดำเนินกำรตำมขั้นตอนอันสมเหตุผล ในเรื่องที่อำจทำให้เกิดค่ำใช้จ่ำย
หรือควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อบริษัทฯ โดยไม่อำจหลีกเลี่ยงได้

•

1.2

กำรปิ ดบังกำรกระทำควำมผิดประเภทต่ำง ๆ ข้ำงต้นโดยเจตนำ

เพื่อควำมสะดวกในกำรสืบสวน และพิจำรณำข้อร้องเรียน รวมทัง้ ป้องกันกำรกลั่นแกล้ง หรือแจ้งข้อร้องเรียน
โดยไม่สจุ ริต บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนเปิ ดเผยตัวตน (เฉพำะกับหน่วยงำนรับแจ้งเรื่องร้องเรียน)
และให้ข้อมูลหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอ เกี่ ยวกับกำรประพฤติผิด โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับควำม
คุม้ ครองตำมข้อ 5.

1.3

ผูป้ ระสำนงำนเรื่องร้องเรียน เมื่อรับเรื่องร้องเรียนจะพิจำรณำถึงข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียนว่ำ มีขอ้ มูลที่ระบุ
รำยละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐำนที่ชดั เจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รบั เรื่องร้องเรียนหำกเป็ นไปตำมกรณี
ดังนี ้
•

เรื่องที่ไม่ระบุพยำน หลักฐำน หรือพฤติกำรณ์กระทำ หรือประพฤติผิดที่ชดั เจนเพียงพอที่จะดำเนินกำร
สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้
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เรื่องที่ได้มีกำรรับไว้พิจำรณำหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดอย่ำงเป็ นธรรมแล้ว และไม่มีพยำนหลักฐำน
ใหม่ซ่งึ เป็ นสำระสำคัญเพิ่มเติม

2.

การแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
บุคคลใดที่ทรำบเรื่องร้องเรียน หรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่ำตนเองจะได้รบั ควำมเสียหำยหรือไม่ก็ตำม ว่ำกรรมกำร
พนักงำน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกำรแทนบริษัทฯ มีกำรประพฤติผิด สำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส โดย
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส เปิ ดเผยตัวตน และ/หรือให้ข้อมูลหลักฐำนที่ชัดเจนมำกพอ
เกี่ยวกับกำรประพฤติผิดของผูถ้ กู ร้องเรียน และควรแจ้งข้อมูลในกำรติดต่อเพื่อเป็ นช่องทำงในกำรสื่อสำรกับบริษัทฯ
โดยผูป้ ระสงค์จะแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสสำมำรถส่งเรื่องถึงคณะกรรมกำรบริษัทผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หรือหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือเลขำนุกำรบริษัท หรือช่องทำงเคอรี่ นกหวีด (สำหรับพนักงำนเท่ำนั้น) ตำม
รำยละเอียดที่แสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภำยใต้เมนู “กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี”

3.

ข้อมูลทีผ่ ู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสจะต้องนาส่ง
3.1 ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อหรือช่องทำงกำรติดต่อเพื่อให้บริษัทฯสำมำรถแจ้งผลกำรพิจำรณำหรือสอบถำม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้
3.2 ชื่อและนำมสกุล ของผูท้ ่ถี กู กล่ำวหำ
3.3 วันที่พบเหตุกำรณ์
3.4 ข้อเท็จจริง รำยละเอียด และหลักฐำนประกอบ

4.

การรายงานข้อมูลทีเ่ ป็ นเท็จ
กรณีท่ีมีหลักฐำนปรำกฏชัดแจ้งเพียงพอว่ำ ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน ได้รอ้ งเรียนหรือกล่ำวหำผูถ้ ูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต
(เช่น เป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ส่ว นตัว หรือมีเจตนำทำให้เกิดควำมแตกแยกภำยในบริษัทฯ) หรือ
เป็ นข้อมูลที่ผแู้ จ้งไม่เชื่ออย่ำงแท้จริงว่ำเป็ นควำมจริง (เช่น ข่ำวลือ) หรือในกรณีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรกระทำเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว กำรกระทำดังกล่ำวจะถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั และอำจถือเป็ นกำรกระทำผิดร้ำยแรง บริษัทฯ
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นโยบายการรับข้อร้องเรียน
11 สิ งหาคม 2564
1

จะจัดให้มีกำรดำเนินกำรสอบสวน เพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ จำเป็ นต้อง
ดำเนินกำรเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผูถ้ กู ร้องเรียน ดังนี ้
4.1

ในกรณีท่ีผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสเป็ นพนักงำน ให้ดำเนินกำรสอบสวน เพื่อพิจำรณำลงโทษตำม
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริษัทฯ

4.2

ในกรณีท่ีผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสเป็ นบุคคลภำยนอก และบริษัทฯ ได้รบั ควำมเสียหำย บริษัทฯ อำจ
พิจำรณำดำเนินคดีกบั ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนด้วย

5.

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
5.1

บริษัทฯ ให้คำมั่นว่ำจะใช้ควำมพยำยำมสูงสุดในกำรปกป้องผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสต่อกำรถูกตอบโต้
ใดๆ ก็ตำม โดยข้อมูลของผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสและข้อเท็จจริงจะถูกเก็บรักษำเป็ นควำมลับด้วย
ควำมรอบคอบตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย โดยข้อมูลดังกล่ำวจะถูกนำเสนอหรือส่งมอบต่อผู้ ท่ีบริษัทฯ
เห็นว่ำจำเป็ นต้องรูเ้ พื่อเป็ นประโยชน์ต่อกำรสืบสวน ตัดสินใจ หรือในกรณีอื่นใดตำมควำมเหมำะสมเท่ำนัน้
ซึ่งหมำยรวมถึงเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง หำกต้องมีกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อผูถ้ กู กล่ำวหำ เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐจำเป็ นต้องรูข้ อ้ มูลของผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสดังกล่ำว

5.2

บริษัทฯ จะไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรตอบโต้ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส ซึ่งหมำยรวมถึงกำรไม่เลิกจ้ำง
กำรไม่กระทำกำรใดๆ ที่จะเป็ นอันตรำยต่อร่ำงกำยและจิตใจของผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส กำรไม่กระ
ทำกำรใดที่กระทบต่อหน้ำที่รบั ผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยอย่ำงไม่เป็ นธรรม และไม่กระทำกำรใดๆ ที่กระทบ
ต่ออัตรำค่ำจ้ำงและผลประโยชน์ของผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส

6.

กระบวนการสอบสวน
6.1

ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรสอบสวนจะต้องเป็ นบุคคลที่มีควำมเป็ นอิสระซึ่งไม่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อำจแต่งตัง้ บุคคลหรือองค์กรที่น่ำเชื่อถือภำยนอกเข้ำมำช่ววยตรวจสอบได้
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ชื่อเอกสาร :
วันที่เริ่มบังคับใช้:
แก้ไขครัง้ ที่:

6.2

นโยบายการรับข้อร้องเรียน
11 สิ งหาคม 2564
1

กำรสอบสวนจะดำเนินกำรอย่ำงรอบคอบและรวดเร็วที่สดุ เท่ำที่จะเป็ นไปได้ โดยสอดคล้องกับลักษณะและ
ควำมรุ นแรงของข้อกล่ำวหำ / ข้อร้องเรียน โดยไม่กระทบต่อคุณภำพและประสิทธิ ภำพของกำรสอบสวน
ขัน้ ตอนแรกของกำรสอบสวนคือกำรหำข้อสรุปของกำรสอบสวนภำยในสองสัปดำห์ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีควำม
ซับซ้อน กระบวนกำรสอบสวนอำจใช้เวลำนำนขึน้

6.3

ในกรณี ท่ี ผู้ถูก กล่ ำ วหำเป็ น พนัก งำนหรื อ ผู้บ ริห ำร ก ำหนดให้ป ระธำนเจ้ำหน้ำที่ บ ริห ำรหรื อ รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็ นผูม้ ีหน้ำที่ตดั สินใจในกำรกำหนดบทลงโทษ ในกรณีท่ีผถู้ ูกกล่ำวหำเป็ นกรรมกำรบริษัท
หรือกรรมกำรชุดย่อย หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูม้ ีหน้ำที่ตดั สินใจ
ในกำรกำหนดบทลงโทษ ในกรณีท่ีผถู้ กู กล่ำวหำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ กำหนดให้ประธำนกรรมกำรเป็ นผูม้ ี
หน้ำที่ตัดสินใจในกำรกำหนดบทลงโทษโดยจะต้องหำรือกับที่ปรึกษำอิสระภำยนอกซึ่งเข้ำมำช่วยทำกำร
สอบสวน

7.

บทลงโทษ
ผูใ้ ดกระทำกำรใดโดยจงใจ หรือประมำทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ิตำมระเบียบนี ้ รวมทัง้ มีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้งข่มขู่ ลงโทษ
ทำงวินยั หรือเลือกปฏิบตั ิ ด้วยวิธีกำรอันไม่ชอบธรรม เนื่องมำจำกกำรร้องเรียนต่อผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบำะแส
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน หรือเบำะแสตำมระเบียบนี ้ ถือว่ำผูน้ นั้ กระทำผิดวินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้
ควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ หรือ ผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจำกกำรกระทำดังกล่ำว ตลอดจนรับผิดในทำงแพ่ง และ/หรือ ทำง
อำญำและ/หรือ ตำมกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตำมกรอบนโยบำยบริษัทฯ ต่อไป

..............................................
(นำยเกล็ดชัย เบญจอำธรศิรกิ ลุ )
ประธำนกรรมกำร
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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