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ILM-COR-012  

นโยบายการแจ้งเบาะแส 
(Whistleblowing Policy) 

 
วัตถุประสงค์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นจะให้บริษัทฯและบริษัทย่อย และผู้บริหารยึดถือมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่
ดี ซึ่งท าให้เกิดผลที่ตามมาคือ หากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใดๆ เกิดขึ้น จะต้องมีการสอบสวนพฤตกิรรมดังกล่าว รวมถึงต้อง
มีการด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการแจ้งเบาะแส คือ เพื่อเป็นกลไกส าหรับพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
และบุคคลภายนอกในการแจ้งเบาะแสประเด็นปัญหาต่างๆ โดยไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หรือมีการตอบโต้หรือการคุกคาม
ใดๆ นโยบายการแจ้งเบาะแสนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพนักงานที่มีความประสงค์จะแจ้งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการกระท าความผิด พฤติกรรมที่ผิดปกติหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่ง
จะต้องเก็บเป็นความลับ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ก าหนดวิธีการในการแจ้งเบาะแสที่เป็นความลับ เพื่อให้พนักงานที่พบเห็นหรือมีความ
กังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระท าความผิด หรือพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือพนักงานที่มี
ความประสงค์ที่จะเสนอแนวความคิดต่างๆ ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถด าเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้น 

วิธีการในการแจ้งเบาะแส 

 เหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่การใช้กลไกนี้อาจครอบคลุมการประพฤติอันมิชอบในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

 การกระท าความผิดทางอาญาหรือการยุยงให้กระท าความผิด 

 การกระท าที่สุ่มเส่ียงใดๆ ซึ่งรวมถึงการทุจริต การให้สินบน และการขู่กรรโชก 

 การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือแนวทางปฏิบัติในด้านกฎหมายหรือการก ากับดูแล 

 การกระท า ความประพฤติ หรือการละเว้นการกระท าในทางบัญชี รายงาน บันทึกรายการ และแนวทางปฏิบัติ 
และ/หรือการรายงานทางการเงินหรือการควบคุมภายในที่มีพิรุธหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการ
ปฏิบัติทั่วไป 

 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใด 

 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม  

 การกระท าที่เป็นการกระท าผิดร้ายแรง 

 การกระท าโดยเจตนาให้บริษัทฯและบริษัทย่อย เสียหายหรือเสียประโยชน์ 
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 กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขหรือด าเนินการตามขั้นตอนอันสมเหตุผลในการรายงานเรื่องที่อาจท าให้เกิดค่าใช้จ่าย
หรือความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 การปิดบังการกระท าความผิดประเภทต่างๆ ข้างต้นโดยเจตนา  

หากพนักงานพบเห็นเหตุการณ์ใดที่เป็นเหตุอันควรแจ้งเบาะแสตามวิธีการน้ี (เช่น เกิดเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น) 
พ นั ก ง า น ค ว รติ ด ต่ อ เพื่ อ แ จ้ ง เบ า ะ แ ส เป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  ห รื อ ผ่ า น จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ที่ 
ethics_hotline@indexlivingmall.com   

 
ระยะเวลาการสอบสวน 

 การสอบสวนจะเริ่มด าเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได ้โดยค านึงถึงลักษณะความร้ายแรงของข้อกล่าวหา/
ข้อร้องเรียน และจะด าเนินการด้วยความระมดัระวงัเพื่อท่ีจะไม่ส่งผลกระทบตอ่คุณภาพและรายละเอียดของการสอบสวน การ
ตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวน และจะด าเนินการภายใน 2 สัปดาห์  

ขัน้ตอนการสอบสวน 

 การสอบสวนการกระท าผิดและการทุจริต ต้องด าเนินการด้วยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติใดๆ เพื่อให้ได้
ทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์เรื่องที่ร้องเรียนว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดหรือการทุจริตหรือไม่ และต้องดูแลรักษา
ผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้ถูกกล่าวหา 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน/คณะผู้สอบสวน มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประเมินและตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน/คณะผู้
สอบสวนภายในสามารถด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล E-mail ตลอดจนข้อมูลอื่นใดของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ
สอบถามข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลได้  

 เมื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อมูล และพบว่าข้อมูลที่ได้รับมีมูลข้อเท็จจริงว่าอาจมีการกระท าผิดหรือ
การทุจริต ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน/คณะผู้สอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเสนอผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มี
อ านาจของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อด าเนินการลงโทษทางวินัย หรือลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

บทลงโทษ 

 ผู้ใดกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมกล่ันแกล้ง ข่มขู่ลงโทษทาง
วินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องจากมาจากการร้องเรียนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย และต้องรับผิดชอบ ชดใช้ ความเสียหายแก่บริษัทฯและ
บริษัทย่อย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าดังกล่าว ตลอดจนอาจต้องรับผิดในทางกฎหมายต่อไปด้วย 

การรักษาข้อมูลเป็นความลับและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส  

 นโยบายนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่าง
จริงจัง และจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสโดยสุจริต โดยจะไม่มีการ
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เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน โยกย้าย พักงานหรือการกล่ันแกล้งใดๆ อย่างไรก็ตาม พนักงานผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้ง
เบาะแสควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูลท่ีเปิดเผย  

 ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถให้ข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ และบริษัทฯและบริษัทย่อย จะไม่เปิดเผย
ตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บไว้เป็นความลับตลอดระยะเวลาการสอบสวน อนึ่ง บุคคลผู้ได้รับทราบข้อร้องเรียนหรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และ
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูล 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นในขั้นตอนการด าเนินงานตามระเบียบของบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯและบริษัทย่อย จะด าเนินการลงโทษทางวินัย 
และ/หรือด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี  

 นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อย จะไม่ยอมให้มีการกระท าใดๆ อันเป็นการตอบโต้พนักงานที่ร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแส และจะด าเนินการทางวนิัยต่อบุคคลท่ีพบว่าได้กระท าการตอบโต้ดังกล่าว ในกรณีผู้ร้องเรียนเห็นวา่ตนอาจได้รับความ
ไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯและบริษัทย่อย ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองที่เหมาะสมได้โดยบริษทัฯและบริษัทย่อย จะด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้สภาพแวดล้อมในการ
ท างานและ/หรือความสัมพันธ์ด้านการท างานของพนักงานที่แสดงตนและแจ้งเบาะแสเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย โดยรวมได้รับผลกระทบ  

 นโยบายนี้จะมีผลในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลกระท าโดยสุจริตเท่านั้น กล่าวคือ ในกรณีที่แรงจูงใจของพนักงานใน
การเปิดเผยข้อมูลมาจากความกังวลที่แท้จริงว่าอาจมีการท าความผิด และในกรณีที่พนักงานเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลที่
เปิดเผยและข้อกล่าวหาใดๆ ในข้อมูลนั้นเป็นจริงอย่างมีนัยส าคัญ 

 ในกรณีที่พนักงานเปิดเผยข้อมูลโดยไม่สุจริต (เช่น เป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการร้องทุกข์ส่วนตัวหรื อมีเจตนา
ท าให้เกิดความแตกแยกภายในบริษัทฯและบริษัทย่อย) หรือเป็นข้อมูลที่พนักงานไม่เชื่ออย่างแท้จริงว่าเป็นความจริง (เช่น 
ข่าวลือ) หรือในกรณีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการกระท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การกระท าดังกล่าวจะถือเป็นความผิดทางวินัย
และอาจถือเป็นการกระท าผิดร้ายแรง บริษัทฯและบริษัทย่อย จะจัดให้มีการด าเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบบริษัทฯและบริษัทย่อย ต่อไป                                                             

  
            
                                                                                                        
 
(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)                                                                                              
 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 

     บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 


