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นโยบายการแจ้งเบาะแส และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอรรั์ปชัน 

บททั่วไป 

ในการด าเนินธุรกิจเพื่อด ารงไวซ้ึ่งความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดกลไกในการใหค้วาม
คุม้ครองและบรรเทาความเดือดรอ้นใหก้ับผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน ไดแ้ก่ การแจง้
เบาะแส หรือการใหข้อ้มลู รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนั เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการกระท าดงักล่าวนัน้ จะไม่ท าให้
ผูก้ระท าไดร้บัความเดือดรอ้น เสียหาย 

 

วัตถุประสงค ์

ระเบียบนีจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิในการแจง้เบาะแส การรอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชัน รวมทัง้  การให้

ความคุม้ครองใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส หรือ ใหข้อ้มลู รวมถึงผูท้ี่ปฎิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนั 

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ 

ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งพบเบาะแสการทุจริตคอรร์ปัชนัของพนกังาน หรือ ผูบ้ริหารระดบัสงู หรือกรรมการ 
หรือไดร้ับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชัน สามารถแจง้เบาะแส / รอ้งเรียน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนดไวใ้น
ระเบียบนี ้โดยบรษิัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการแจง้เบาะแสหรือรายงานการทจุรติคอรร์ปัชนั และใหค้วามเป็น
ธรรมกบัผูท้ี่ถกูกล่าวหาในเรื่องดงักล่าวดว้ย  

ระเบียบนีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ซึ่งพนกังานทกุคนมีพนัธะผกูพนัที่จะตอ้งยึดถือปฏิบตัิ 

1. การแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชัน 

พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบตัิงานที่ขดัแยง้ต่อระเบียบค าสั่งของบริษัทฯ หรือ
เห็นการกระท าที่เขา้ข่ายหรือเพียงสงสยัว่าเป็นการกระท าทุจริตคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ พนกังานตอ้งแจง้ผ่านช่องทางที่
บริษัทฯก าหนด ทัง้นีห้ากมีขอ้สงสยั หรือไม่แน่ใจในการพิจารณาดว้ยตนเอง พนกังานสามารถขอค าปรกึษาจากผูบ้งัคบับญัชา
หรือสอบถามจากฝ่ายก ากบัดแูลกิจการ 

พนกังานพึงตอ้งใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบและใหข้อ้เท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายการทุจริต

คอรร์ปัชนั 

2. เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชัน 

(1) การใชอ้  านาจหนา้ที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชนต์่อตนเอง หรือผูอ้ื่น 
(2) พบการท าลายเอกสารหลกัฐานใด การบิดเบือน หรือปิดบงัขอ้มลู เพื่อสนบัสนนุใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชนั 
(3) พบการกระท าใดๆ ท่ีสงสยัว่าจะเป็นการทจุรติคอรร์ปัชนัหรือมีเหตกุารณ/์ขอ้มลูที่อาจเขา้ข่ายการกระท าดงักล่าว 
(4) ไดร้บัผลกระทบจากการแจง้เบาะแส หรือการใหข้อ้มลู หรือใหค้วามร่วมมือในการคน้หาความจริง หรือปฏิเสธการ

ทุจริตคอรร์ปัชนั เช่น การถูกกลั่นแกลง้ การถูกลดต าแหน่ง การถูกลงโทษ การถูกปลดออกจากงาน หรือผลกระทบ
อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูแ้จง้เบาะแส 
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3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส /ร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชัน 

ผูพ้บเห็นเหตุสงสยัที่เขา้ข่ายการกระท าทุจริตคอรร์ปัชนัหรือไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนัสามารถ
แจง้เบาะแส / รอ้งเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพรอ้มทัง้ระบขุอ้เท็จจรงิ หรือแจง้หลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอที่แสดงใหเ้ห็นว่า
มีเหตุอันควรใหเ้ชื่อไดว้่ามีการกระท าทุจริตคอรร์ปัชัน หรือไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชันโดยผ่านช่องทางใด
ช่องทางหน่ึงต่อไปนี ้

• ประธานกรรมการบรษิัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

• ผูบ้งัคบับญัชาที่ตนเองไวว้างใจในทกุระดบั 

• Website : https://www.begistics.co.th/th/home-thai/ 

( หวัขอ้ : รอ้งเรยีน แจง้เบาะแส ขอความเป็นธรรม  

ต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั)  

• ทาง E-mail       : whistleblowing@begistics.co.th 

• ทางโทรศพัท ์    : 0 2367 3570-6  

• ทางโทรสาร  : 0 2367 3577 

• ทางไปรษณีย ์  : หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
บมจ.บี จิสติกส ์  
เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร ์ชัน้ 19  ถนนพระราม 4 ยนูิตเค   
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

กรณีที่เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับผูบ้ริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ ใหแ้จง้เรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการบริษัท / 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบข้อรอ้งเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี ผู้แจ้ง
เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนพึงตระหนกัว่า การรายงานโดยไม่สจุริต หรือการรายงานในลกัษณะไม่เปิดเผยชื่อนัน้  อาจเป็นขอ้จ ากดั
ของบรษิัทฯ ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

4.   ผู้สอบสวนหรือคณะท างาน ประกอบด้วย 
 1. ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

2. หวัหนา้หน่วยงานทรพัยากรบคุคล 

3. หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. เลขานกุารบรษิัท 

 
 



 

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูิต K ถนนพระราม4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร (02) 367-3570-6 โทรสาร (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th 
3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. (02) 367-3570-6 Fax. (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th 

 
 

 

5.   ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน 

1. เมื่อไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะส่งเรื่องไปยงัผูส้อบสวนหรือคณะท างาน เพื่อรวบรวม
และกลั่นกรองขอ้เท็จจรงิเบือ้งตน้  

 กรณีมีการรอ้งเรียนผ่าน อีเมลล์  whistleblow@begistics.co.th  ผู้ที่จะได้รับข้อมูลรอ้งเรียนคือ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานกุารบรษิัท  

2. ในกรณีที่รอ้งเรียนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรรอ้งเรียนไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และเมื่อเป็นกรณีที่ขอ้มลูน่าเชื่อถือแลว้ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะท างานท าการ
สอบสวนต่อไป 

3. ผูส้อบสวนหรือคณะท างาน จะตรวจสอบขอ้มูลและสอบสวนขอ้รอ้งเรียนดว้ยความเป็นอิสระและเป็นธรรม เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปในการยืนยันหรือโตแ้ยง้กับขอ้รอ้งเรียนและข้อเท็จจริงที่ไดร้ับ รวมถึงการใหสิ้ทธิผูถู้กรอ้งเรียนไดร้ับทราบข้อ
รอ้งเรียน และพิสจูนต์นเอง และจะพิจารณาด าเนินการในล าดบัต่อไป เช่น ยกเรื่องรอ้งเรียนเนื่องจากไม่มีมลูหรือพืน้ฐาน
การรอ้งเรียน หรือลงโทษทางวินยั และด าเนินการตามกฎหมายกบัผูท้ี่ถกูรอ้งเรียน หากการกระท านัน้กฎหมายบญัญตัวิา่
เป็นความผิด 

4. ใหผู้ส้อบสวนหรือคณะท างานจดถอ้ยค า หรือใชเ้ครื่องมือบนัทึกเสียงของผูร้อ้งเรียน ผูถ้กูรอ้งเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้งอื่นๆ ไว้
เป็นลายลักษณอ์กัษรอ่านใหผู้ใ้หถ้อ้ยค ารบัทราบหรือแกไ้ขตกเติม และใหล้งนามไว้ ในกรณีที่บุคคลตามที่กล่าวมาไม่
ยอมลงนาม ใหผู้ส้อบสวนหรือหวัหนา้คณะท างานอ่านใหบ้คุคลดงักล่าวฟัง และลงชื่อผูถ้กูรอ้งเรียนไว ้

5. ใหผู้ส้อบสวนหรือคณะท างานจะแจง้ความคืบหนา้ของการสอบสวนเป็นระยะต่อผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วาม
รว่มมือ ผ่านช่องทางที่ใหไ้วแ้ละจะด าเนินการสอบสวนใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชา้  

6. ใหผู้ส้อบสวน หรือคณะท างานสอบสวนท ารายงานสรุปมีขอ้ความอย่างนอ้ยต่อไปนี ้

1. วนั เวลา สถานท่ี มลูเหต ุลกัษณะ ประเภท เหตกุารณท์ี่สงสยัว่ามีการกระท าผิด บคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

2. จ านวนและมลูค่าของความเสียหาย ถา้หากมี 

3. มีการแจง้ความด าเนินคดีต่อเจา้หนา้ที่รฐัตามกฎหมายหรือไม่แลว้แต่ความเหมาะสม 

4. เหตกุารณท์ี่สงสยัว่ามีการกระท าผิด มีประกนัภยัคุม้ครองหรือไม่ 

5. สรุปผลการสอบสวน ซึ่งควรแสดงดว้ยว่า มีจดุอ่อนเกิดขึน้ในระบบการด าเนินงานของบรษิัทหรือไม่ 

7. ในระหว่างการสอบสวน ผูส้อบสวนหรือคณะท างาน อาจเสนอประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ใหผู้ถู้กรอ้งเรียนหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
ไปท างานในหนา้ที่อื่นเป็นการชั่วคราว 

8. ผู้ท  าการสอบสวน หรือคณะท างานเพื่อการสอบสวนโดยเฉพาะ ไม่มีอ  านาจสั่งลงโทษผู้ถูกร้องเรียน แต่อาจให้
ขอ้เสนอแนะการลงโทษได ้

mailto:whistleblow@begistics.co.th
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9.  บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ยอมใหม้ี
กรณีข่มขู่ คุกคาม หากมีกรณีดงักล่าว ใหแ้จง้เรื่องต่อหวัหนา้หน่วยงานทรพัยากรบุคคล หรือบุคคลที่อยู่ในล าดบัสงูกว่า
ขึน้ไป เพื่อใหม้ีมาตรการคุม้ครองเป็นการเฉพาะตามสถานการณ ์ 

10. เมื่อบริษัทไดท้ าการสอบสวนแลว้และพบว่าไม่มีการกระท าผิดตามที่มีการรอ้งเรียน บริษัทจะไม่ด าเนินการลงโทษใดๆ 
กับผูร้อ้งเรียน (หากเป็นกรรมการ หรือพนกังานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือองคก์รที่บริษัทไปลงทุน) ที่กระท า
การโดยสจุริต อย่างไรก็ตาม หากการสอบสวนเห็นว่า ผูร้อ้งเรียนไดร้อ้งเรียนดว้ยเจตนารา้ยหรือใหข้อ้มลูที่เป็นเท็จแลว้ 
บรษิัทจะพิจารณาลงโทษผูร้อ้งเรียน และ/หรือด าเนินการตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

6. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดกลไกในการใหค้วามคุม้ครองผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ไดแ้ก่ 
การแจง้เบาะแส หรือการใหข้อ้มลู รวมถึงการปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนั เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการกระท าดงักล่าวนัน้ จะไม่
ท าใหผู้แ้จง้ไดร้บัความเดือดรอ้นและเสียหาย ดงันี ้

6.1 บริษัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือกับบริษัทฯในการแจง้เบาะแส หรือ ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนัที่
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ มิใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตราย หรือไม่ไดร้บัความเป็นธรรมอนัเกิดจากการใหค้วามรว่มมือในการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัดงักล่าว 

6.2 บริษัทฯ จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังาน หรือผูบ้ริหารที่ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนั แมว้่า
การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

6.3 กรณีผูแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรียน พบว่าตนเองไดร้บัความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถรอ้งขอให้
บรษิัทฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมได ้

6.4 เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียน และใหข้อ้มูลที่กระท าโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดขอ้มูล ผูแ้จง้เบาะแส 
หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจ ากัดให้มีการรับรูเ้ฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบคน้หาความจริง หากพบว่ามีการน าขอ้มลูดงักล่าวไปใชผิ้ดวตัถุประสงคห์รือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะ
ถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระท าที่ผิดวินยั 

6.5 กรณีพบว่ามีพนกังาน หรือผูบ้ริหาร ปฏิบตัิต่อบุคคลอื่นดว้ยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
บุคคลอื่น อนัมีเหตจุงูใจจากการที่บุคคลอื่นนัน้ไดแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรียน หรือปฏิเสธการทจุริตคอรร์ปัชนั ใหถื้อว่า
เป็นการผิดวินยั  

7. บทลงโทษ 

ผูท้ี่กระท าการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบนี ้รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกลง้ ข่มขู่
ลงโทษทางวินยั หรือ เลือกปฏิบตัิดว้ยวิธีอนัมิชอบ อนัเนื่องมาจากการแจง้เบาะแส / รอ้งเรียน ต่อผูแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรียน หรือ บคุคล
ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินการตามระเบียบนี ้ใหถื้อว่าผูน้ั้นกระท าผิดวินัย และตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้ต่อ
บรษิัทฯ และผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว 

 

หมายเหต:ุ ทัง้นี ้หากระเบียบใดที่ขดัหรือแยง้กบัค าสั่งนีใ้หถื้อปฏิบตัิตามค าสั่งนีแ้ทน ตัง้แต่วนัที่มีผลบงัคบัใชเ้ป็นตน้ไป 


