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นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

(Whistleblower Policy) 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต ("นโยบำย”) 
ทั้งนีเ้พื่อคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงผู้ร้องเรียนหรือให้เบำะแส ผู้ถูกร้องเรียน บุคคลต่ำงๆ ที่ให้ควำมช่วยเหลือในขั้นตอนใด ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนหรือให้เบำะแสที่สะดวก ปลอดภัย และมีขั้นตอนกระบวนกำรที่โปร่งใส น่ำเชื่อถือ เพื่อ
ป้องปรำมกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และเป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรในกำรตรวจจับเหตุ
ทุจริตหรือกำรกระท ำผิด และลดควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตด้วย 

2. ขอบเขต 

(1) นโยบำยนี้ให้ใช้บังคับกับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม 
(2) นโยบำยนี้ครอบคลุมกำรกระท ำทุจริต หรือกำรกระท ำผิดซึ่งบริษัทเป็นผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย หรือน่ำจะได้รับควำม

เสียหำย แล้วแต่กรณี 

3. ค านิยาม 

 "การกระท าผิด" หมำยถึง กำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำใด ๆ ของผู้บริหำรหรือพนักงำน ซึ่งเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม
ธุรกิจ ข้อบังคับกำรท ำงำน ระเบียบและนโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 

 "การทุจริต" หมำยถึง กำรกระท ำโดยเจตนำเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควรได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมำยแก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  

o ฉ้อโกงหรือกำรตกแต่งงบกำรเงินกำรเงิน: หมำยควำมว่ำ กำรหลอกหลวงผู้อื่นด้วยกำรแสดงข้อควำมเท็จหรือ
ปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยกำรหลอกหลวงดังว่ำนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์จำกผู้ถูกหลอกหลวงหรือ
บุคคลที่สำม หรือท ำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สำมท ำถอน หรือท ำลำยเอกสำรสิทธิใด ๆ  

o กำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทำงไม่เหมำะสม 
o กำรคอร์รัปช่ัน: กำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำท่ีเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

4.1 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา 

(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบังคับและนโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัท 

(2) ส่งเสริมและจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ รวมถึงท ำควำมเข้ำใจลักษณะของกำรกระท ำ
ผิดและกำรทุจริตใดๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของตนเอง  

(3) ท ำให้มั่นใจว่ำพนักงำนทุกคนในหน่วยงำนได้รับทรำบนโยบำยฉบับนี้ 
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(4) สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนในกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและ
กำรทุจริต 

(5) เมื่อพบกำรกระท ำผิดหรือทุจริตเกิดขึ้น ให้แจ้งส ำนักเลขำนุกำรบริษัทภำยใน 7 วัน 

4.2 พนักงาน 

(1) รับทรำบและปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนี้ 
(2) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำในสำยงำนทรำบหรือตำมช่องทำงที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้โดยทันทีทีพ่บเห็นหรือมีเหตุอันควร

เชื่อว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตเกิดขึ้น 
(3) ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องซึ่งท ำหน้ำที่สอบสวนหำข้อเท็จจริง 

4.3 ส านักเลขานุการบริษัท 

(1) ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้บริหำรและพนักงำนในกำรน ำนโยบำยนี้ไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสำรและจัดอบรมให้ควำมรู้ที่จ ำเป็น 
(2) แจ้งควำมคืบหนำ้และผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตให้ผู้ร้องเรียนได้รับทรำบ 
(3) จัดท ำทะเบียนกำรรับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต และจัดท ำรำยงำนสรุปส่งให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ เป็นประจ ำอย่ำงน้อยไตรมำสละครั้ง 
(4) ติดตำมควำมมีประสิทธิผลของนโยบำยฉบับนี้ 

5. การแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

(1) ผู้ร้องเรียนสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต ผ่ำนช่องทำงต่ำง  ๆ ตำมที่เห็นว่ำ
เหมำะสม ดังน้ี 

• แจ้งผู้บังคับบัญชำท่ีตนไว้วำงใจ (ในทุกระดับชั้น) 

• ส่ง E-mail ถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ auditcom@novaempire.co.th 

• ส่งจดหมำยถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมที่อยู่ดังนี้ 
บริษัท โนวำ เอมไพร์ จ ำกัด (มหำชน) 
80 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

(2) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้รับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต รวมทั้งหำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิด
หรือกำรทุจริตใด ๆ เกิดขึ้น ให้แจ้งส ำนักเลขำนุกำรบริษัทภำยใน 7 วันเพ่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสอบสวนท่ีก ำหนด 

(3) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้เบำะแสควรกรอกข้อมูลในแบบแจ้งเรื่องร้องเรียนเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต ตำมเอกสำร
แนบไว้อย่ำงเพียงพอเท่ำที่จะกระท ำได้เพื่อให้สำมำรถน ำไปสอบหำข้อเท็จจริงได้ เช่น บุคคลที่ เกี่ยวข้อง ลักษณะและ
รำยละเอียดของเหตุกำรณ์ วันที่และข้อมูล นอกจำกนี้ผู้ร้องเรียนควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ของตนเองหรือช่องทำงกำรติดต่อ
อื่นๆ เพื่อให้บริษัทสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเตมิได้ อย่ำงไรก็ตำมผู้ร้องเรียนสำมำรถเลอืกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยซือ่
ของตนเองก็ได้ 

(4) ผู้บริหำรและพนักงำนที่ร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกระท ำผิดหรือกำรทุจริตด้วยเจตนำสุจริต แม้ว่ำภำยหลังบริษั ทได้
ด ำเนินกำรสอบสวนแล้วและพบว่ำไม่มีกำรกระท ำผิดตำมที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ด ำเนินกำรลงโทษใด ๆ กับผู้บริหำร
และพนักงำนท่ีแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสดังกล่ำว 
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อย่ำงไรก็ตำม หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำได้ท ำด้วยเหตุเจตนำให้ร้ำยหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรำยหรือให้ข้อมูลเท็จ 
บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยกับผู้บริหำรและพนักงำนตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่
ตักเตือนด้วยวำจำหรือลำยลักษณ์อักษร พักงำน จนถึงให้ออกจำกงำน รวมทั้งพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

(5) ผู้ที่ถูกร้องเรียน หรือถูกกล่ำวหำ จะไม่ถูกด ำเนินกำรใด ๆ ในลักษณะเป็นกำรให้ร้ำย หรือถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจำกกำรที่
ตนถูกร้องเรียนหรือถูกกล่ำวหำ อย่ำงไรก็ตำม กำรสั่งหยุดงำนโดยจ่ำยค่ำจ้ำง หรือย้ำยไปปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนในต ำแหน่งที่ไม่
ต ่ำกว่ำเดิมไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ และให้เลือกพิจำรณำด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงช่ือเสียง ภำพลักษณ์ของผู้ถูกร้องเรียน
หรือถูกกล่ำวหำด้วย  

6. การด าเนินการของบริษัท 

(1) บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกระท ำผิดและกำรทุจริตด้วยควำมเป็นอิสระและเที่ยง
ธรรม และถือเป็นควำมลับ เพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนที่สำมำรถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะด ำเนินกำร
ลงโทษทำงวินัยและ/หรือด ำเนินคดีทำงกฎหมำยกับผู้กระท ำผิด ตำมนโยบำยกำรสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำร
กระท ำผิดและกำรทุจริต 

(2) บริษัทจะแจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ ได้เปิดเผย
ช่ือ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทำงติดต่ออื่น ๆ ไว้ อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครั้งด้วยเหตุผลควำมจ ำเป็นในเรื่อง
ข้อมูลส่วนบุคคลและรักษำควำมลับ บริษัทอำจไม่สำมำรถให้ข้อมูลในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบสวนหรือกำรลงโทษ
ทำงวินัย 

7. การคุ้มครองพนักงาน 

(1) บริษัทจะให้ควำมคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีกำรข่มขู่ คุกคำม พนักงำนที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำร
ทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ควำมร่วมมือหรือควำมช่วยเหลือในกำรสอบสวนด้วยเจตนำสุจริต 

(2) ในกรณีที่พนักงำนถูกข่มขู่ คุกคำม ให้แจ้งต่อหัวหน้ำงำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย โดยทันที เพื่อด ำเนินกำรให้
ควำมคุ้มครองตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ขึ้นกับระดับควำมร้ำยแรงและควำมส ำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน 

(3) ห้ำมผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัท เลิกจ้ำง พักงำน ลงโทษทำงวินัย หรือขู่ว่ำจะด ำเนินกำรต่ำงๆ จำกกำรที่พนักงำนได้
ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต หำกผู้ใดกระท ำดังกล่ำวจะถูกลงโทษทำงวินัย 

8. การรักษาความลับ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรรับร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต ต้องเก็บรักษำข้อมูลที่ได้รับมำไว้เป็นควำมลับ 
ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้นหรือเป็นกำรปฏิบัติตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

9. การจัดท าทะเบียนและการรายงาน 

ส ำนักเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ท่ีจัดท ำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต และจัดท ำรำยงำนสรุป
กำรรับแจ้งข้อมูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตทั้งหมดของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ทั้งที่ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำแล้วหรืออยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำสอบสวน ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ เป็นประจ ำอย่ำงน้อยไตรมำสละครั้ง 
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10. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนควรอ่ำนท ำควำมเข้ำใจนโยบำยฉบับนี้ ร่วมกับนโยบำยและคู่มืออื่นๆ ของบริษัท ดังนี ้
(1) นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
(2) จริยธรรมธุรกิจ 
(3) นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
(4) ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัท 

11. กรณีมีข้อสงสัย 

หำกผู้บริหำรหรือพนักงำนมีข้อสงสัยหรือค ำถำมใด ๆ  เกี่ยวกับนโยบำยฉบับนี้ สำมำรถสอบถำมผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำ

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

12. การรักษาการตามนโยบาย 

ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้รักษำกำรตำมนโยบำยฉบับนี้และให้
มีอ ำนำจออกระเบียบปฏิบัติ ข้อก ำหนด ประกำศและค ำสั่งที่เกี่ยวข้องรวมถึงกำรมอบหมำยอ ำนำจตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

13. การทบทวนนโยบาย 

(1) ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และหน่วยงำนกฎหมำยจะร่วมกันทบทวนและปรับปรุงนโยบำยฉบับนี้ตำม
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 

(2) ก ำหนดให้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำเห็นชอบและมีควำมเห็นให้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
พิจำรณำอนุมัติกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยฉบับนี ้

 
นโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  9 พฤศจิกำยน 

2563 เป็นต้นไป 
 

 
 (ปำลีรัฐ ปำนบุญห้อม) 
 ประธำนคณะกรรมกำร 
 บริษัท โนวำ เอมไพร์ จ ำกัด (มหำชน) 
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แบบแจ้งเร่ืองร้องเรียนเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

COMPLAINT & MISCONDUCT AND FRAUD REPORT FORM 
 
วันท่ีรำยงำน: 
Date of report 

ช่ือ- นำมสกุล *(เลือกที่จะไม่เปิดเผยได้). 
Whistleblower's name (Optional) 
ที่อยู่: 
Address: 
หมำยเลขโทรศัพท์:      _E-mail:_ 
Telephone 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
Name of company involved 
วันท่ีเกิดหรือพบเห็นกำรกระท ำผิด: 
Date of incident (and/or date misconduct or fraud was discovered) 
โปรดระบุรำยละเอียดเรื่องร้องเรียนของท่ำน หรือ ลักษณะกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต 
Please provide full details of the type of misconduct or fraud committed or suspected: 
 
 
ช่ือ-นำมกุล ต ำแหนง่ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และมูลเหตุที่ท ำให้ท่ำนเช่ือว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ 
Name(s) and job title(s) of person(s) believed to be involved and the basis for your belief: 
 
มูลค่ำของเงินหรือทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง ประมำณกำรควำมเสียหำยที่คำคว่ำจะเกิดขึ้น (ถ้ำมี) 
Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss (if any) 
 
 
 
หมำยเหตุ: โปรดแนบเอกสำรเพิ่มเติม (ถ้ำจ ำเป็น) 


