แนวปฏิบตั ิ ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
เรื่อง แนวทางการจัดทานโยบายและวิธีปฏิบตั ิ การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
ฉบับปรับปรุง มกราคม 2564
วัตถุประสงค์
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกหลักการกากับดูแลกิจการสาหรับบริษัทจดทะเบียนเรื่อง
บทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย เสนอแนะให้บริษทั จดทะเบียนจัดทา “นโยบายการแจ้งเบาะแส” เพื่อเป็ นเครื่องมือช่วยให้
บริษทั รับเรื่องร้องเรียนทัง้ จากพนักงานภายในและบุคคลภายนอกเกีย่ วกับการกระทาผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจของบริษทั อันนามาซึง่ ความเสื่อมเสียในทรัพย์สนิ และชื่อเสียงบริษัท ดังนัน้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึงจัดทา “แนวทางการจัดทานโยบายและวิธปี ฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส” ขึน้ เพื่อให้บริษทั สามารถนาไปปรับใช้
ได้อย่างเพียงพอเหมาะสมตามสภาวการณ์และเป็ นประโยชน์ต่อไป
แนวปฏิ บตั ิ
1. ขัน้ ตอนการจัดทานโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
1.1 จัดทานโยบายการแจ้งเบาะแสเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัทอนุ มตั ิ โดยกาหนดเป็ นหลักการไว้ใน CG
Policy ของบริษัท และกาหนดกระบวนการพิจารณาการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้ใน Code of Conduct ของ
บริษทั หรือกาหนดเป็ นระเบียบเฉพาะเรื่อง
1.2 จัดทาช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เช่น ผ่านระบบออนไลน์ บนเว็ปไซต์ กล่องรับเรื่องภายใน
บริษทั หรือสาขาบริการของบริษทั เป็ นต้น
1.3 สือ่ สารทาความเข้าใจให้พนักงานของบริษทั ทราบเรื่องนโยบายและกระบวนการพิจารณา ตลอดจนช่องทาง
การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนดังกล่าว
1.4 สื่อสารและเปิ ดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผลการปฏิบตั ทิ ่เี กิดขึน้ ในรอบปี นัน้ ๆ ใน
รายงานประจาปี ภายใต้หวั ข้อการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และบนเว็ปไซต์ของบริษทั
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2. องค์ประกอบของนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
2.1 การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการควรกาหนดให้มหี น่ วยงานรับเรื่องร้องเรียน และกาหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชดั เจน
เช่น แจ้งเบาะแสโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระทุกท่าน หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
หรือฝ่ าย compliance เป็ นต้น
2.2 กระบวนการดาเนิ นการเมื่อได้รบั แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการควรกาหนดให้มกี ระบวนการดาเนินการเมื่อได้รบั เรื่องร้องเรียน ซึง่ ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้
เป็ นอย่างน้อย
1) องค์ประกอบของผูพ้ จิ ารณาทีช่ ดั เจน อาจกาหนดเป็ นกรรมการตรวจสอบ หรือตัง้ เป็ นคณะกรรมการ
พิจารณารับแจ้งข้อร้องเรียนซึง่ อาจประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ าย compliance หัวหน้าฝ่ าย
บุคคล และหัวหน้าฝ่ ายของผูถ้ ูกร้องเรียน เป็ นต้น
2) การรวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผล และกลันกรองข้
่
อมูล
3) การกาหนดระยะเวลาการพิจารณา
4) มาตรการดาเนินการลงโทษผูก้ ระทาผิด
5) มาตรการดาเนินการบรรเทาความเสียหายให้กบั ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
6) การรายงานผลการพิจารณาและลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
7) การรายงานผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ
8) การให้รางวัลแก่ผแู้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน
2.3 มาตรการคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน
คณะกรรมการควรกาหนดให้มมี าตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เพื่อปกป้ องการกลันแกล้
่
ง
ข่มขูห่ รือทาลายพยานหลักฐาน เช่น
1) ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษทั จะไม่เปิ ดเผยตัวผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน
2) บริษัท จะเก็บ ข้อ มูลเป็ น ความลับและจะเปิ ดเผยเท่า ที่เ ป็ น โดยค านึ ง ถึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
3) กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผูร้ ้องเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้ บริษัทกาหนด
มาตรการคุม้ ครองได้
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3. ช่องทางและตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลนโยบายการแจ้งเบาะแส
ช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูล
Company Annual
แบบ
SD
Website
Report
56-1
Report

ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูล
นโยบายการแจ้งเบาะแส
1. คณะกรรมการได้จดั ให้มนี โยบายการแจ้งเบาะแส
ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถติดต่อ/ร้องเรียนใน
เรื่องทีอ่ าจเป็ นการกระทาความผิด
2. บริษทั ได้จดั ให้มกี ระบวนการพิจารณาเรื่องที่
พนักงานหรือบุคคลภายนอกร้องเรียนว่าอาจมีการ
กระทาผิด
3. บริษทั ได้กาหนดมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
4. บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางสาหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียใน
การแจ้งหรือร้องเรียนกรณีทถ่ี ูกละเมิดสิทธิ พร้อม
ให้ขอ้ มูลในการติดต่ออย่างชัดเจน

































ตัวอย่าง
นโยบายการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือ่ ง การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ ภายในและภายนอก สามารถติดต่อหรือร้องเรียนถึงการปฏิบตั ทิ ข่ี ดั แย้งหรือสงสัยว่าเป็ น
การกระทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินไม่ ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่
บกพร่องต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยได้กาหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ขัน้ ตอน
การดาเนิ น การ และมาตรการคุ้ม ครองผู้ท่ีแ จ้ง เบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรีย นและผู้ท่ีใ ห้ค วามร่ ว มมือ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตาม
ช่องทางดังต่อไปนี้
 ทางไปรษณีย์ :
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
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ทางอีเมล :
whistleblow@set.or.th
SET Contact Center : โทรศัพท์ 0 2009 9999 วันและเวลาทาการ จันทร์ -ศุกร์ 8.00 – 18.00 น.
(ปิ ดทาการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 ทางออนไลน์ :
www.set.or.th/contactcenter
ทัง้ นี้ ได้มีการเปิ ดเผยช่ องทางการรับแจ้ง เบาะแสหรือข้อ ร้องเรีย นดัง กล่าวไว้ในรายงานประจาปี และ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว พนักงานยังสามารถสอบถามข้อ
สงสัย หรือนาส่งข้อร้องเรียนหากพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่าฝ่ าฝื น หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณตามช่องทาง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานทีท่ าหน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
 ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานทีท่ าหน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
 ฝ่ ายกากับองค์กร หรือหน่วยงานทีท่ าหน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
 ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจในทุกระดับ
(2) กระบวนการดาเนิ นการเมือ่ ได้รบั แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
1) การรับแจ้งและรวบรวมข้อเท็จจริง
เมื่อได้รบั เรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้ผู้รบั เรื่องร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ แจ้งการรับเรื่อง
ดังกล่าวไปยังผูแ้ จ้งเบาะแส (กรณีทผ่ี แู้ จ้งเบาะแสเปิ ดเผยตนเอง) พร้อมทัง้ รวบรวมข้อเท็ จจริงทีเ่ กีย่ วข้องและส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพื่อดาเนินการ
2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดาเนิ นการต่อผูถ้ กู ร้องเรียน
หน่ วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นผูด้ าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประมวลผลและกลันกรองข้
่
อมูลทีไ่ ด้รบั
เพื่อ พิจ ารณาผลกระทบ ตลอดจนขัน้ ตอนและวิธีก ารจัด การที่เ หมาะสมในแต่ ละเรื่อ ง โดยจะต้อ งรายงานผลการ
ตรวจสอบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อคณะอนุ กรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ทัง้ นี้หากเป็ นกรณี
ข้อร้องเรียนต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ให้รายงานไปยังประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น
ในกรณีท่คี ณะอนุ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากรรมการ อนุ กรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จดั การ หรือ
พนักงานทีถ่ ูกแจ้งเบาะแสหรือถูกร้องเรียน อาจมีการกระทาที่ เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือฝ่ าฝื นหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
ความน่ า เชื่อ ถือ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ให้ห น่ ว ยงานที่ไ ด้ร ับ มอบหมายรายงานความเห็น ข องคณะอนุ ก รรมการ
ตรวจสอบดังกล่าวไปยังคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้จดั การตลาดหลักทรัพ ย์ฯ หรือฝ่ ายบริหารทรัพยากร
บุคคลหรือหน่วยงานทีท่ าหน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นแล้วแต่กรณี ดังนี้
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 กรณีการดาเนินการต่อกรรมการ อนุกรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รายงาน
ไปยังคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
 กรณี ก ารดาเนิ น การต่ อ หัว หน้ า สายงานที่ดูแ ลงานด้า นบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ให้ร ายงานไปยัง
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
 กรณี ก ารดาเนิ น การต่ อ ผู้บ ริห ารและพนั ก งาน ให้ส่ง เรื่อ งไปยัง ฝ่ ายบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลหรือ
หน่ วยงานทีท่ าหน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อดาเนินการตามกระบวนการสอบสวนและการดาเนินการ
ทางวินยั ทีก่ าหนดไว้ในระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ทัง้ นี้ การดาเนินการตามกระบวนการต่างๆ ข้างต้น ให้มกี ารกาหนดมาตรการดาเนินการระงับการฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กบั ผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ โดยคานึงถึงความเดือดร้อน
เสียหายโดยรวมทัง้ หมด รวมถึงกาหนดมาตรการทีจ่ าเป็ นเพื่อคุม้ ครองผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบ
3) การสรุปและรายงานผล
ให้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายรายงานผลการพิจารณาให้ผแู้ จ้งเบาะแสทราบ (กรณีทผ่ี แู้ จ้งเบาะแสเปิ ดเผย
ตนเอง) พร้อมทัง้ รายงานสรุปผลการดาเนินการเกีย่ วกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทราบ
(3) มาตรการคุ้มครองผูท้ ี่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้ท่แี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ทใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกทีจ่ ะ
ไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนัน้ จะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการ
เปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้
สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
2) องค์กรจะไม่เปิ ดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ทีอ่ ยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดทีส่ ามารถระบุตวั ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ แล้วดาเนินการสืบสวนว่ามีมลู ความจริงเพียงใดหรือไม่
3) ผูร้ บั ข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยเท่าทีจ่ าเป็ น โดยคานึ งถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผู้ท่แี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ท่ใี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แหล่งทีม่ าของข้อมูลหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
4) กรณีท่ผี ู้ท่แี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ทใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตน
อาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ท่แี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือผู้ท่ใี ห้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้องค์กรกาหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมก็ได้ หรือองค์กรอาจ
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กาหนดมาตรการคุม้ ครองโดยไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็ น เรื่องทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือ
ความไม่ปลอดภัย
5) ผู้ท่ีไ ด้ร ับ ความเดือ ดร้อ นเสีย หายจะได้ร ับ การบรรเทาความเสีย หายด้ว ยกระบวนการที่มีค วาม
เหมาะสมและเป็ นธรรม
6) หากผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานข้อ
วิตกกังวลหรือตัง้ คาถามโดยสุจริต กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจนามาเป็ นข้ออ้างให้มกี ารดาเนินการใดๆ ที่เป็ น
ผลเสียต่อการจ้างงานของพนักงานผูน้ นั ้ ไม่ว่าจะเป็ นการย้ายงาน ลดตาแหน่ งหน้าที่ พักงาน ตัดสวัสดิการทีพ่ งึ ได้รบั
รวมถึงห้ามมิให้บุคคลใดๆ ดาเนินการตอบโต้กลับผู้ท่แี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ท่ใี ห้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อ เท็จ จริง ทัง้ นี้ ก ารกระท าตอบโต้ต่ อ ผู้ท่ีแ จ้ง เบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรีย นและผู้ท่ีใ ห้ค วามร่ ว มมือ ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงทีร่ ายงานข้อวิตกกังวลหรือข้อสงสัยโดยสุจริต เป็ นการกระทาทีเ่ ข้ าข่ายผิดจรรยาบรรณ อาจเป็ น
เหตุ ให้ถูกพิจารณาดาเนินการทางวินัยตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยจะมีการ
พิจารณาดาเนินการตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
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