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นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและการกระท าผิด 

(Whistleblowing Policy) 

บริษัท โรจูคสิ อนิเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัทฯ") ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนักำร

ทุจริตและกำรกระท ำผิดท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิงำนและกำรติดต่อกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ตดัสินใจและกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึก ำหนดกลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและกำรด ำเนินกำร
กรณีมีกำรชีเ้บำะแสเก่ียวกบักำรกระท ำผิดกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ประกำศ และค ำสั่งต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรัพย ์ตลอดจนตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กฎบัตร และจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบัติในกำรท ำงำน 
(Code of Conduct) หรือพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตคอรร์ัปชันของบุคลำกรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงมำตรกำร
คุม้ครองท่ีเหมำะสมแก่ผูแ้จง้เบำะแส ตำมนโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทจุริตและกำรกระท ำผิด (Whistleblowing 
Policy) ฉบับนี ้เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบตัิท่ีชัดเจน และเพ่ือใหก้ำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจริตและกำรกระท ำผิดเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรบัเรื่องรอ้งเรียน กำรแจง้เบำะแสกำรทุจริต กำรประพฤติมิชอบ และกำร
ปฏิบตัิท่ีขดัตอ่ระเบียบของบริษัทฯ มีแบบแผนท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี 

1.2 เพ่ือใหก้รรมกำร พนักงำน และบุคคลใด ๆ ท่ีกระท ำกำรแทนบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกตอ้ง โปร่งใส 
ยุติธรรม และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมำย กำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี จริยธรรมทำงธุรกิจ 
และจรรยำบรรณและขอ้พงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) รวมทัง้ระเบียบตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ 

1.3 เพ่ือใหผู้ท่ี้ตอ้งกำรแจง้ถึงกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร พนกังำน หรือบุคคลใด ๆ ท่ีกระท ำกำรแทนบริษัทฯ ท่ี
ขัดหรือสงสยัว่ำจะขัดต่อเรื่องดังกล่ำวขำ้งตน้ใหบ้ริษัทฯ ทรำบ โดยผ่ำนช่องทำงกำรแจง้ต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ
จดัเตรียมให ้

1.4 เพ่ือใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสและบุคคลใดท่ีใหค้วำมร่วมมือกับบริษัทฯ ดว้ยควำมสุจริตใจไดร้บั
ควำมคุม้ครอง รวมถงึไดร้บักำรป้องกนัจำกกำรถกูกลั่นแกลง้อนัเน่ืองมำจำกกำรรอ้งเรียนอย่ำงเหมำะสมและ
เป็นธรรม 

1.5 เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้กบัผูม้ีสว่นไดเ้สียจำกกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย กฎบตัร 
และจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) หรือพฤติกรรมในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของ
บคุลำกรของบริษัทฯ 
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2. ค านิยาม 

2.1 บุคลากรของบรษัิทฯ หมำยถงึ กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และตวัแทนของบริษัทฯ   

2.2 การกระท าผิด หมำยถึง กำรกระท ำหรือละเวน้กำรกระท ำใด ๆ ของบุคลำกรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกำรฝ่ำฝืน
กฎบตัร จรรยำบรรณและขอ้พงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ขอ้บงัคบักำรท ำงำน นโยบำย และ
ระเบียบตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

2.3 การทุจริตคอรรั์ปชัน (Corruption) หมำยถึง กำรปฏิบัติหรือละเวน้กำรปฏิบัติในต ำแหน่งหนำ้ท่ี หรือใช้
อ  ำนำจในต ำแหน่งหนำ้ท่ีโดยมิชอบ ฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบ นโยบำย กฎบตัร หรือจรรยำบรรณ
และขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ เพ่ือกำรแสวงหำประโยชนอ์นัมิควรไดไ้มว่ำ่
ในรูปแบบใด อำทิ กำรใหห้รือรับสินบน กำรน ำเสนอ กำรใหค้  ำมั่นว่ำจะให ้กำรขอ หรือเรียกรอ้ง ซึ่งเงิน 
ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ์ื่นใดซึง่ไมเ่หมำะสม กบัเจำ้หนำ้ท่ีของรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนเอกชน หรือ
บุคคลอื่นใดท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเวน้กำรปฏิบัติหนำ้ท่ีเพ่ือให้
ไดม้ำ เอือ้ประโยชน ์หรือรักษำไวซ้ึ่งธุรกิจหรือประโยชนอ์ื่นใดท่ีไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินหรือจำรีตทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้

2.4 ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส หมำยถึง บุคลำกรของบริษัทฯ รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ตำ่ง ๆ ซึง่ไดร้อ้งเรียนกำรทจุริตหรือกระท ำผิดใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในบริษัทฯ (Whistle Blower) 

3. ขอบเขตของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

3.1 บุคลำกรของบริษัทฯ อำจถูกรอ้งเรียนตำมระเบียบนีห้ำกมีกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
หรือระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร กฎบตัร และจรรยำบรรณและขอ้พงึปฏิบตัิใน
กำรท ำงำน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ ทัง้นี ้เหตุกำรณท่ี์อำจน ำไปสู่กำรใชก้ลไกตำมนโยบำยฉบบันี ้
อำจครอบคลมุกำรประพฤติอนัมิชอบในรูปแบบตำ่ง ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่  ำกดัเฉพำะเหตกุำรณด์งัตอ่ไปนี  ้

(ก) การประพฤติผิด หมำยถึง กำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย จรรยำบรรณและขอ้พงึ
ปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทุจริต
คอรร์ปัชนั (Anti-Corruption) ขอ้บงัคบั ระเบียบของบริษัทฯ และ/หรือกฎเกณฑข์องทำงกำร  

(ข) การทุจริต หมำยถึง กำรกระท ำใด ๆ เพ่ือแสวงหำประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยใหแ้ก่ 
ตนเอง และ/หรือผูอ้ื่น ซึง่หมำยควำมรวมถงึกำรกระท ำดงันี ้

(1) การยักยอกทรัพย ์หมำยถึง กำรครอบครองทรพัยซ์ึ่งเป็นของผูอ้ื่นโดยเบียดบงัเอำทรพัย์
นัน้มำเป็นของตนหรือบคุคลท่ีสำม 
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(2) การทุจริตคอร์รัปชัน  หมำยถึง กำรใช้อ  ำนำจท่ีได้มำโดยหน้ำท่ีในกำรแสวงหำ
ผลประโยชนส์่วนตน หรือ กำรทุจริตโดยใชห้รืออำศยัต ำแหน่งหนำ้ท่ี อ  ำนำจและอิทธิพลท่ี
ตนมีอยู่ เพ่ือประโยชนแ์ก่ตนเอง และ/หรือผูอ้ื่น 

(3) การให้หรือรับสินบน หมำยถึง กำรเสนอ (Offering) กำรใหค้  ำมั่นสญัญำ (Promising) 
กำรใหห้รือกำรรบั (Giving or Accepting) หรือกำรเรียกรอ้ง (Demanding) ทรพัยส์ิน หรือ
ผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเงิน หรือ เพ่ือเป็นสิ่งจงูใจใหบ้คุคลกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดท่ีผิด
กฎหมำย ขดัตอ่ศีลธรรมอนัดี หรือท ำลำยควำมไวว้ำงใจ 

(4) การฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงิน  หมำยถึง กำรหลอกลวงผูอ้ื่นดว้ยกำรสื่อสำร
ขอ้มลูเท็จ หรือปกปิดควำมจริงซึ่งควรบอกใหท้รำบ และโดยกำรหลอกลวงเช่นว่ำนัน้ ท ำให้
ไดม้ำซึง่ทรพัยห์รือผลประโยชนจ์ำกผูถ้กูหลอกลวงหรือบคุคลท่ีสำม 

3.2 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมส่ำมำรถรบัเรื่องรอ้งเรียนในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) เรื่องท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
(Chief Executive Officer (CEO)) มีมติเดด็ขำดแลว้ตำมขอบเขตอ ำนำจของตน 

(ข) เรื่องท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมีมติเดด็ขำดแลว้ 

(ค) เรื่องท่ีมีกำรฟ้องรอ้งเป็นคดีอยู่ในศำล หรือท่ีศำลพิพำกษำ หรือมีค  ำสั่งเดด็ขำดแลว้  

(ง) กรณีบตัรสนเท่ห ์หรือเรื่องรอ้งเรียน ขอ้กล่ำวหำท่ีไม่ระบุช่ือและท่ีอยู่ท่ีแทจ้ริงของผูร้อ้งเรียน  หรือผู้
กลำ่วหำ  

(จ) เรื่องรอ้งเรียนท่ีไมร่ะบุพยำน หรือไมม่ีเบำะแส หลกัฐำน หรือกำรกระท ำกำรทจุริตหรือประพฤติผิดท่ี
ชดัเจนเพียงพอท่ีจะน ำสืบขอ้เท็จจริงตอ่ไปได ้

(ฉ) เรื่องท่ีฝ่ำยทนุมนษุยข์องบริษัทฯ หรือหน่วยงำนทรพัยำกรบคุคล หรือหน่วยงำนอื่นท่ีมีอ  ำนำจ ไดร้บั
ไว้พิจำรณำ หรือได้วินิจฉัยเด็ดขำดอย่ำงเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยำนหลักฐำนใหม่ซึ่งเป็น
สำระส ำคญัเพ่ิมเติม 

3.3 บริษัทฯ ส่งเสริมใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรียนเปิดเผยตัวตน (เฉพำะกับหน่วยรบัแจง้เรื่องรอ้งเรียน) และ/หรือให้
ขอ้มูลหลักฐำนท่ีชัดเจนเพียงพอ เก่ียวกับกำรประพฤติผิด โดยผูแ้จง้เบำะแสหรือผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุ
รำยละเอียดของเรื่องท่ีแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มช่ือ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัทท่ี์สำมำรถติดต่อได ้ส่ง
มำยงัช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนตำมท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 

อนึ่ง ในกรณีท่ีผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนไม่เปิดเผยตวัตนใหท้รำบ ผูป้ระสำนงำนเรื่องรอ้งเรียน เม่ือรบัเรื่องรอ้งเรียน
จะพิจำรณำถึงขอ้มลูประกอบเรื่องรอ้งเรียนว่ำ มีขอ้มลูท่ีระบุรำยละเอียดขอ้เท็จจริง หรือหลกัฐำนท่ีชดัเจน
เพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รบัเรื่องรอ้งเรียนหำกเป็นเรื่องท่ีไม่ระบุพยำน หลกัฐำน หรือพฤติกำรณก์ระท ำกำร
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ทุจริต หรือประพฤติผิดท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรสืบสอบสวนขอ้เท็จจริงได ้หรือเป็นเรื่องท่ีผ่ำนกำร
รอ้งเรียนและมีกำรวินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดอย่ำงเป็นธรรมแลว้และไม่มีพยำนหลกัฐำนใหม่ซึ่งเป็นสำระส ำคญั
เพ่ิมเติม 

4. ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 

4.1 กรณีท่ีเป็นกำรรอ้งเรียนเก่ียวกับกำรประพฤติผิดในลักษณะกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือ
ระเบียบต่ำง ๆ ตำมขอ้ 3.1(1) ใหผู้บ้ริหำรสงูสดุฝ่ำยทนุมนษุย ์หรือ หวัหนำ้หน่วยงำนทรพัยำกรบคุคล เป็นผู้
ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน 

4.2 กรณีท่ีเป็นกำรรอ้งเรียนเก่ียวกับกำรประพฤติผิดในลักษณะกำรทุจริต ตำมข้อ 3.1(2) ให้หัวหน้ำฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในเป็นผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน  

4.3 กรณีท่ีเรื่องรอ้งเรียน ตำมขอ้ 3.1(1) หรือ 3.1(2) เป็นเรื่องซบัซอ้นเก่ียวพันกับหลำยหน่วยงำน ใหป้ระธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง (Investigation Committee) ขึน้เป็นกรณีเฉพำะ
เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่ำว ตอ้งผ่ำน
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee (AC)) 

4.4 กรณีท่ีหวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูถ้กูรอ้งเรียน ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee(AC)) 
เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง (Investigation Committee) เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบตำม
ควำมเหมำะสม 

4.5 กรณีท่ีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษัทฯ เป็นผูถู้กรอ้งเรียน ใหค้ณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors 
(BOD)) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ( Investigation Committee) เพ่ือด ำเนินกำร
ตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม 

ทัง้นี ้ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งไมม่ีสว่นไดเ้สียกบัเรื่องรอ้งเรียน 

4.6 ผูม้ีอ  ำนำจตดัสินผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนและสั่งลงโทษใหเ้ป็นไปตำมระเบียบของฝ่ำยทุนมนุษย ์ยกเวน้กรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กรณีกำรตดัสินผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนและสั่งลงโทษหวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผูพิ้จำรณำอนมุตัิ 

(ข) กรณีกำรตัดสินผลสรุปเรื่องร้องเรียนและสั่ งลงโทษกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพิ้จำรณำอนมุตัิ 

5. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือการรับข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ ไดก้ ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือรบัขอ้รอ้งเรียน ไวด้งันี ้
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5.1 ทำงไปรษณีย ์ 

น ำสง่ท่ี ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 

100/8 อำคำรวอ่งวำนิชคอมเพลก็ซ ์บี ชัน้ 12 ถนนพระรำม 9 

แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

5.2 ทำงอีเมล  

AC@aisance.co.th 

5.3 กลอ่งรบัขอ้เสนอแนะ ควำมคิดเห็น และขอ้รอ้งเรียน ภำยในบริษัทฯ 

6. การใหค้วามคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

6.1 เพ่ือเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูท่ีกระท ำโดยเจตนำสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่
หรือขอ้มลูใด ๆ ท่ีสำมำรถระบตุวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษำขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลู
ไวเ้ป็นควำมลบั โดยจะจ ำกดัเฉพำะผูท่ี้มีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่ำนัน้ท่ี
สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูได ้ทัง้นี ้เวน้แตเ่ป็นกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมกฎหมำย  

6.2 ในกรณีท่ีมีกำรรอ้งเรียนเก่ียวกับกำรทุจริตคอรร์ัปชันของผูบ้ริหำร และผูบ้ริหำรระดับสูง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะท ำหนำ้ท่ีในกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือผูร้อ้งเรียน พยำน และบคุคลท่ีใหข้อ้มลูในกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง เพ่ือไม่ให้ไดร้ับควำมเดือดรอ้น อันตรำย หรือ ควำมไม่ชอบธรรมใด (เช่น กำรเปลี่ยนแปลง
ต ำแหน่งงำน หรือลกัษณะงำน และสถำนท่ีท ำงำน รวมไปถงึกำรพกังำน ข่มขู่ หรือรบกวนกำรปฏิบตัิงำน กำร
เลิกจำ้ง หรือกำรอื่นใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรปฏิบตัิอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผูน้ัน้) อนัเกิดมำจำกกำรแจง้เบำะแส 
รอ้งเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรใหข้อ้มลู นอกจำกนี ้ผูท่ี้มีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เรื่องรอ้งเรียน มีหนำ้ท่ีเก็บรกัษำขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียนและเอกสำร หลกัฐำนของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็น
ควำมลบั หำ้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมกฎหมำย 
หำกมีกำรจงใจฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัย และ/หรือด ำเนินกำรทำง
กฎหมำยตอ่ผูท่ี้ฝ่ำฝืน แลว้แตก่รณี 

7. การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน 

7.1 ขัน้ตอนกำรตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน 

(ก) เรื่องท่ีไม่ซบัซอ้น ไดแ้ก่ เรื่องรอ้งเรียนท่ีมีหลกัฐำนชดัเจน และ/หรือ ไม่เก่ียวขอ้งกบัหลำยหน่วยงำน 
ใหผู้ป้ระสำนงำนเรื่องรอ้งเรียนสง่เรื่องใหผู้ต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ตำมขอ้ 4. ด ำเนินกำร ดงันี ้
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(1) เรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกบักำรประพฤติผิด ตำมขอ้ 3.1(1) – ส่งใหผู้บ้ริหำรสงูสดุฝ่ำยทนุมนษุย ์
หรือ หวัหนำ้หน่วยงำนทรพัยำกรบคุคล ด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงของเรื่องรอ้งเรียน 

(2) เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับกำรประพฤติผิด ตำมข้อ 3.1(2) – ส่งให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงของเรื่องรอ้งเรียน 

(ข) เรื่องท่ีซบัซอ้น ไดแ้ก่ เรื่องรอ้งเรียนท่ีมีหลกัฐำนชดัเจนจ ำนวนมำก หรือยุ่งยำก หรือเก่ียวพนักบัหลำย
หน่วยงำน ให้หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือ ผู้บริหำรสูงสุดฝ่ำยทุนมนุษย์ (แลว้แต่กรณี) 
น ำเสนอประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้ เท็จจริง ซึ่ง
ประกอบดว้ยบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยกฎหมำย และฝ่ำยทุนมนุษย ์
ฝ่ำยละ 1 คน โดยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรอำจพิจำรณำแต่งตัง้พนกังำนหรือบุคคลภำยนอกร่วม
เป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงดว้ยก็ได ้ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริ งทุก
คนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องรอ้งเรียนนั้น ๆ  และผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

(ค) กรณีท่ีหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร หรือผู้บริหำรเป็นผู้ถูกรอ้งเรียน ให้ผู ้มีอ  ำนำจ
ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ตำมขอ้ 4.4 และ 4.5 เป็นผูด้  ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน 

7.2 ระยะเวลำด ำเนินกำร 

(ก) ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน ตอ้งส่งเรื่องใหผู้ป้ระสำนงำนเรื่องรอ้งเรียน ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไดร้บั
เรื่องรอ้งเรียนจำกผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน 

(ข) ผูป้ระสำนงำนเรื่องรอ้งเรียน ตอ้งสง่เรื่องใหผู้ต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ี
ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนจำกผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน  

กรณีมีควำมจ ำเป็นท่ีไมส่ำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหผู้ป้ระสำนงำน
เรื่องร้องเรียนน ำเสนอประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรขยำยระยะเวลำกำร
ตรวจสอบไดค้รัง้ละไมเ่กิน 7 วนัท ำกำร 

(ค) ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ตำมขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งพิจำรณำและรำยงำนผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนซึ่ง
ยุติแลว้ และค ำสั่งลงโทษของผูม้ีอ  ำนำจ ตำมขอ้ 4.6 (ถำ้มี) ใหผู้ป้ระสำนงำนเรื่องรอ้งเรียนทรำบ
ภำยใน 30 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนจำกผูป้ระสำนงำนเรื่องรอ้งเรียน ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
ผูต้รวจสอบเป็นผูเ้สนอสั่งลงโทษ จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกฝ่ำยทนุมนษุยเ์ก่ียวกบัมำตรกำรใน
กำรลงโทษดว้ย 
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(ง) คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง ตำมขอ้ 4.3 ถึง 4.5 ตอ้งพิจำรณำและรำยงำนผลสรุปเรื่อง
รอ้งเรียนซึ่งยุติแลว้ และค ำสั่งลงโทษของผูม้ีอ  ำนำจ ตำมข้อ 4.6 (ถ้ำมี) ให้ผู ้ประสำนงำนเรื่อง
รอ้งเรียนทรำบภำยใน 60 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

ในกรณีจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ตำมขอ้ 7.2(3) และ 7.2(4) ได ้
ให้ผู ้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน ำเสนอประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ 
คณะกรรมกำรบริษัท (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำอนุมตัิกำรขยำยระยะเวลำกำรตรวจสอบไดค้รัง้ละไม่เกิน 
30 วนัท ำกำร 

ทั้งนี ้หำกไม่ด  ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในก ำหนดเวลำ หรือ ไม่ขอขยำยระยะเวลำกำรตรวจสอบตำมท่ี
ก ำหนดไวข้ำ้งตน้ ใหถื้อว่ำผูป้ระสำนงำนเรื่องรอ้งเรียน หรือผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำย
ฉบับนี ้และตอ้งท ำหนังสือชีแ้จงเหตุผลท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้่อผู้มีอ  ำนำจแต่งตั้งผูต้รวจสอบเรื่อง
รอ้งเรียนดว้ย 

7.3 กำรรำยงำน 

(ก) ผูป้ระสำนงำนเรื่องรอ้งเรียนมีหนำ้ท่ีรำยงำนผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนใหแ้ก่ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน ผูร้บัเรื่อง
รอ้งเรียน ผูถู้กรอ้งเรียน ผูใ้หค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน หรือบุคคลอื่น ตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

(ข) หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือผู้บริหำรสูงสุดฝ่ำยทุนมนุษย์ หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง (แลว้แตก่รณี) มีหนำ้ท่ีรำยงำนผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนและค ำสั่งลงโทษของผูม้ีอ  ำนำจ ตำม
ขอ้ 4.6 (ถำ้มี) ต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรณีทุจริตตำมขอ้ 
3.1(2)) 

(ค) คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง ตำมขอ้ 4.4 และ 4.5 (แลว้แต่กรณี) ตอ้งรำยงำนผลสรุปเรื่อง
รอ้งเรียนและค ำสั่งลงโทษของผูม้ีอ  ำนำจ ตำมขอ้ 4.6 (ถำ้มี) ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

(ง) กรณีท่ีผู้ประสำนงำนเรื่องรอ้งเรียน และ/หรือ ผู้ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนตรวจสอบหลักฐำนใน
เบือ้งตน้และพบวำ่เรื่องรอ้งเรียนอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัตอ่ช่ือเสียง กำรด ำเนินธุรกิจ และ/
หรือ ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ผูป้ระสำนงำนเรื่องรอ้งเรียนท่ีพบ หรือผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน 
ตอ้งรำยงำนเรื่องดงักลำ่วใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทรำบทนัที เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตอ่ไป 

กรณีท่ีมีหลักฐำนชัดเจนและเพียงพอว่ำผู้แจ้งเรื่องรอ้งเรียนมีเจตนำหรือพฤติกำรณ์ชัดแจง้ว่ำแจ้งหรือ
กลำ่วหำผูถ้กูรอ้งเรียนโดยไมส่จุริต บริษัทฯ จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรเพ่ือปกป้องช่ือเสียงของผูถ้กูรอ้งเรียน ดงันี  ้

(1) กรณีท่ีผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนเป็นผูบ้ริหำรหรือพนักงำน ใหด้  ำเนินกำรสอบสวนเพ่ือพิจำรณำลงโทษ
ตำมระเบียบบริษัทฯ วำ่ดว้ยกำรบริหำรทรพัยำกรบคุคล 
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(2) กรณีท่ีผู้แจ้งเรื่องรอ้งเรียนเป็นบุคคลภำยนอก และบริษัทฯ ไดร้ับควำมเสียหำย บริษัทฯ อำจ
พิจำรณำด ำเนินคดีกบัผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนดงักลำ่วดว้ย 

8. กระบวนการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. บทลงโทษ 

9.1 หำกผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำควำมผิดหรือกระท ำกำรทุจริตคอรร์ัปชันนั้นจริง ผูก้ระท ำผิดนั้น ไม่ว่ำจะเป็น
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน ย่อมถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน (Anti-
Corruption) จรรยำบรรณและขอ้พงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำโทษ
ทำงวินัยตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว ้และหำกกำรกระท ำผิดนั้นเป็นกำรกระท ำท่ีผิดต่อกฎหมำย 
ผูก้ระท ำผิดนัน้อำจจะตอ้งไดร้บัโทษทำงกฎหมำยไม่ว่ำในทำงแพ่งและทำงอำญำหรือตำมกฎหมำยอื่นดว้ย 
ทัง้นี ้ใหโ้ทษทำงวินัยตำมระเบียบของบริษัทฯ และ/หรือค ำตดัสินของคณะกรรมกำรตรวจสอบถือเป็นอัน
สิน้สดุ  

9.2 ผูใ้ดกระท ำกำรใดโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ ไมป่ฏิบตัิตำมระเบียบนี ้รวมทัง้มีพฤติกรรมท่ีกลั่นแกลง้ข่มขู่ 
ลงโทษทำงวินยั หรือเลือกปฏิบตัิ ดว้ยวิธีกำรอนัไมช่อบธรรม เน่ืองมำจำกกำรรอ้งเรียนต่อผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน
หรือเบำะแส หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสตำมระเบียบนี ้ถือวำ่ผูน้ัน้กระท ำผิดวินยั และ

เร่ืองทีไ่ม่ซับซ้อน

ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน

แจง้ผลกำรพิจำรณำ และค ำสั่ง
ลงโทษ

เร่ืองทีซั่บซ้อน

CEO แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง

แจง้ผลกำรพิจำรณำ และค ำสั่ง
ลงโทษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ถูกร้องเรียน

AC แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง

แจง้ผลกำรพิจำรณำ และค ำสั่ง
ลงโทษ

ผู้บริหาร / กรรมการ 
เป็นผู้ถูกร้องเรียน

BOD แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง

แจง้ผลกำรพิจำรณำ และค ำสั่ง
ลงโทษ

ผู้รับเร่ืองร้องเรียน 

ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน 

ภำยใน 3 วนัท ำกำร 

ภำยใน 7 วนัท ำกำร 

ภายใน 30 วนัท าการ ภายใน 60 วนัท าการ ภายใน 60 วนัท าการ ภายใน 60 วนัท าการ 

ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน 
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ตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้วำมเสียหำยแก่บริษัทฯ หรือผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจำกกำรกระท ำดงักลำ่ว ตลอดจนรบัผิด
ในทำงแพ่งและทำงอำญำหรือตำมกฎหมำยอื่นตอ่ไปดว้ย 

10. การสื่อสาร 

10.1 บริษัทฯ จดัใหม้ีกำรสื่อสำรและเผยแพรน่โยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทจุริตและกำรกระท ำผิด รวมถงึช่อง
ทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อรอ้งเรียน ให้บุคลำกรของบริษัทฯ และบุคคลภำยในบริษัทฯ รับทรำบผ่ำน
หลำกหลำยช่องทำง เช่น กำรปฐมนิเทศกรรมกำรและพนกังำนใหม่ งำนอบรมหรือสมัมนำประจ ำปี กำรติด
ประกำศในบอรด์ประชำสมัพนัธ ์ระบบอินทรำเน็ต อีเมล เว็บไซตข์องบริษัท เป็นตน้ เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์ร 
เขำ้ใจ เห็นชอบ และปฏิบตัิตำมนโยบำยและมำตรกำรดงักลำ่วอย่ำงจริงจงั  

10.2 บริษัทฯ สื่อสำรและเผยแพร่นโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทจุริตและกำรกระท ำผิด รวมถึงช่องทำงกำรแจง้
เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ไปยงัสำธำรณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจน ตวัแทนทำงธุรกิจ คู่คำ้ทำงธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง และผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัท รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลประจ ำปี เป็นตน้ เพ่ือสรำ้งควำมเข้ำใจและสนบัสนุนใหย้ึดมั่นในมำตรฐำนกำรรบัผิดชอบต่อสงัคมใน
เรื่องกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชนัเช่นเดียวกบับริษัทฯ 

 

นโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทจุริตและกำรกระท ำผิดฉบบันี ้ไดร้บักำรอนมุตัิจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทของบริษัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 

 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 


