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เร่ือง นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือ
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563  บริษทัจึงออกประกาศ เร่ืองนโยบายการแจง้เบาะแส และขอ้ร้องเรียน เพื่อถือเป็นหลกั
และแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 

 บริษทั อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ อย่างระมดัระวงัในเร่ืองการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยยดึถือปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนได้
เสีย และผูเ้ก่ียวขอ้ง จึงก าหนดนโยบายแจง้เบาะแส และขอ้ร้องเรียน เพื่อใชถื้อเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 

1. วัตถุประสงค์ 

ตามท่ีบริษทั ได้มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และขอ้

ร้องเรียน เพื่อให้ผูมี้ส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่มัน่ใจว่า บริษทัมีช่องทางและกระบวนการใน

การแจง้เบาะแส และขอ้ร้องเรียนท่ีโปร่งใส ปลอดภยั และเป็นธรรมต่อผูแ้จง้หรือร้องเรียน 

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 

เม่ือมีขอ้สงสัย เช่ือว่า หรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการกระท าท่ีไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส หรือมี
การฝ่าฝืนหลกัปฏิบติัท่ีดีในเร่ือง 

2.1 นโยบาย ระเบียบปฏิบติั ขอ้ก าหนด หรือกฎเกณฑต์่างๆ ของบริษทั 
2.2 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษทั 
2.3 กฎหมาย ขอ้ก าหนดของทางการ 

3. บุคคลท่ีสามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 

บุคลากรของบริษทัทุกระดบั รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ทราบขอ้สงสัยตามขอบเขตท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 
สามารถแจง้เบาะแส และขอ้ร้องเรียนต่อบริษทัได ้
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4. การให้ความคุ้มครอง 

4.1 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลและรายละเอียดของผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน  และผูถู้กร้องเรียน
ไวเ้ป็นความลบั หรืออาจเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการสอบสวน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในวงจ ากดั ทั้งน้ีการ
จะเปิดเผยขอ้มูลใดๆ บริษทัจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูแ้จง้
เบาะแสหรือผูร้้องเรียน แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 บริษทัจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและขอ้ร้องเรียนด้วย
ความละเอียดรอบคอบ ระมดัระวงั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

4.3 กรณีท่ีผูร้้องเรียน  หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนอาจไม่
ปลอดภยัหรืออาจได้รับความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจดัการหรือคณะกรรมการสอบสวน
ก าหนดมาตรการใหคุ้ม้ครองท่ีเหมาะสมได ้

5. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง 

บริษทัไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง เพื่อท าหนา้ท่ีรวบรวมพยานหลกัฐาน และด าเนินการใด ๆ ในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริงของเบาะแส 

หรือขอ้ร้องเรียน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจดัการแก้ไขขอ้ร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้อง

เป็นไปอยา่งโปร่งใส และเท่ียงธรรม 

คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบขอ้เท็จจริง ประกอบดว้ยตวัแทนจากฝ่ายหรือหน่วยงานของ
บริษทั 3 ฝ่าย คือ 

1.   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2.   ฝ่ายตน้สังกดัของผูถู้กแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
3.   ฝ่ายหรือหน่วยงานอ่ืน ท่ีมีความเป็นอิสระ เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบญัชี ฯลฯ เป็นตน้ 

6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 
บริษทัก าหนดช่องทางในการรับแจง้เบาะแส และขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

6.1 ทางไปรษณีย ์ :  ส่งโดยตรงถึง คณะกรรมการบริษทั หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 
   เลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา  
   แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
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6.2 ทางอีเมล : ifssec@infraset.co.th 
6.3 ทางเวบ็ไซต ์: https://infraset.co.th/corruptionforms/ 
 
อน่ึง ทุกช่องทางการแจง้เบาะแส และขอ้ร้องเรียน เลขานุการบริษทัจะท าหน้าท่ีในการประสานงาน  

รับ-ส่งเร่ือง รวบรวม และติดตามผลการสอบสวน 
 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

7.1 กรณีเป็นการร้องทุกขข์องพนกังาน ใหป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัการท างาน เร่ือง การร้องทุกข์ 

7.2 กรณีเป็นการแจ้งเบาะแส  และข้อร้องเรียน ตามขอบเขตท่ีระบุไว้ข้อ 2 ให้เลขานุการบริษัท 
ด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) กรณีไม่มีสาระส าคญั หรือมูลค่าความเสียหายไม่มาก ให้ส่งเร่ืองร้องเรียนไปยงักรรมการ
ผูจ้ ัดการพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท ารายงาน
สรุปผลการตรวจสอบและความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เสนอต่อกรรมการผูจ้ัดการ เพื่อ
พิจารณาสั่งการ และสรุปผลแจง้เลขานุการบริษทั เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 

(2) กรณีมีสาระส าคญั หรือมูลค่าความเสียหายมาก ให้รายงานกรรมการผูจ้ดัการโดยทนัที เพื่อ
พิจารณาสั่งการคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบขอ้เท็จจริงด าเนินการตามกระบวนการ
และส าเนาแจง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

7.3 ผลการสอบสวนการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน 

(1) กรณีผูถู้กร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความเขา้ใจผิดหรือไดใ้หข้อ้แนะน าแก่ผู ้
ถูกต้องเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวข้องได้มีการประพฤติหรือปฏิบัติท่ี เหมาะสมแล้ว และไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้
คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจ้งต่อกรรมการผูจ้ดัการ ส าเนาแจ้งเลขานุการบริษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(2) กรณีผูถู้กร้องเรียนมีความผิด และมีการลงโทษทางวินยัและหรือด าเนินคดีทางกฎหมาย (ถา้มี) 
ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เม่ือได้ขอ้สรุปแลว้ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลการสอบสวนแจ้งเลขานุการบริษทั และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

mailto:ifssec@infraset.co.th
https://infraset.co.th/corruptionforms/


 

4/4 
 

(3) กรณีเป็นขอ้ร้องเรียนจากผูท่ี้ไม่ระบุช่ือและไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้พียงพอ ให้รายงาน
กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อพิจารณาสั่งการ 

7.4 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้้องเรียน และการแกไ้ขปรับปรุง 

ให้กรรมการสอบสวนฯ แจ้งผลการด าเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบ และสรุปแนวทางการแกไ้ข  
ปรับปรุงเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ 

 
8. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 

การแจง้เร่ืองร้องเรียน  แจง้เบาะแส ให้ถอ้ยค า หรือให้ขอ้มูลใด ๆ ถา้พิสูจน์ไดว้่ากระท าโดย
ไม่สุจริต หรือจงใจ กลัน่แกลง้ ใส่ร้าย บิดเบือนขอ้เทจ็จริง กรณีเป็นพนกังานจะตอ้งไดรั้บการพิจารณา
โทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัการท างานและระเบียบของบริษทั กรณีเป็นการกระท าโดยบุคคลภายนอก 
รวมถึงการกระท าโดยพนักงานบริษทั และท าให้บริษทัได้รับความเสียหาย บริษทัอาจจะพิจารณา
ด าเนินการทางกฎหมาย ตามแต่กรณี 

 


