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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ ให้หน่วยงานมีคมู่ อื ในการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษรทีแ่ สดงถึง
รายละเอียดขัน้ ตอนและกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบบริษทั ว่าด้วยการ
ร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือ
ธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาล เพือ่ สร้างมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ ไปสูก่ าร
ปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและถือปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดผลงานทีไ่ ด้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุขอ้ กาหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ
1.2 เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านรับทราบขัน้ ตอน และกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรือ่ ง
ร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต การคอร์รปั ชัน่ และประพฤติมชิ อบ โดยสามารถนาเสนอข้อมูล
ข้อเท็จจริงและเสนอความเห็น เพือ่ ประกอบการสังการของผู
่
บ้ ริหารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตาม
ขัน้ ตอน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
1.3 เพือ่ แสดงถึงขัน้ ตอนและกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับ
การทุจริต การคอร์รปั ชัน่ และประพฤติมชิ อบ
1.4 เพือ่ แสดงหรือเผยแพร่ให้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ทัง้ ผูร้ อ้ งเรียน ผูถ้ ูกร้องเรียน พยาน บุคคลที่
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และบุคคลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถเข้าใจถึง
ขัน้ ตอนและกระบวนการปฏิบตั งิ านในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ขอบเขต
คูม่ อื การปฏิบตั งิ านนี้ครอบคลุมถึง ขัน้ ตอนการร้องเรียนและกระบวนการในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วก้บการทุจริต คอร์รปั ชัน่ และประพฤติมชิ อบ โดยเริม่ ตัง้ แต่การแจ้งข้อร้องเรียน/
เบาะแสของผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งเรียนไปจนถึงขัน้ ตอนและกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรือ่ ง
ร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต การคอร์รปั ชัน่ และประพฤติมชิ อบ จนถึงสิน้ สุดกระบวนการ

3. คำจำกัดควำม
“บริษทั ” หมายถึง บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษทั ร่วม
“ประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม” หมายถึง ประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรมของบริษทั
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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“พนักงาน” หมายถึง พนักงานรายเดือนทีบ่ ริษทั จ้างไว้เป็นประจาและได้รบั เงินเดือนตามบัญชี
เงินเดือนของบริษทั
“ลูกจ้าง” หมายถึง ผูท้ บ่ี ริษทั ทาสัญญาว่าจ้างให้ปฏิบตั งิ านเป็นการชัวคราว
่
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อเท็จจริงทีร่ ะบุโดยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษรว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ได้กระทาการใดๆ ต่อบริษทั พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั โดยทุจริตหรือโดย
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตาม
ประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม หรือทีบ่ ุคคลหนึ่งบุคคลใดได้กระทาการใดๆ อันเป็นการกลันแกล้
่
ง
ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรือเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารอันไม่ชอบทีเ่ กี่ยวกับสภาพการจ้างอันเนื่องมาจาก
การทีม่ กี ารร้องเรียน การให้ขอ้ มูลหรือจะให้ขอ้ มูล การช่วยเหลือในขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการฟ้องร้องดาเนินคดี การเป็นพยาน การให้
ถ้อยคา หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
“ผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งเรียน” หมายถึง พนักงาน ลูกจ้าง ผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือบุคคลใดทีพ่ บเห็นการ
กระทาทีไ่ ด้กระทาการใดๆ ต่อบริษทั พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั โดยทุจริต
หรือโดยการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาล หรือ
จริยธรรมตามประมวลธรรมภิบาลและจริยธรรม และให้รวมถึงพนักงานทีถ่ ูกกลันแกล้
่ ง ข่มขู่ ถูก
ลงโทษทางวินยั หรือถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารอันไม่ชอบทีเ่ กีย่ วกับสภาพการจ้าง อันเนื่องมาจาก
การทีต่ นได้รอ้ งเรียน การให้ขอ้ มูลหรือจะให้ขอ้ มูล การช่วยเหลือในขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือรวบรวมข้อเท็จจริง รวมถึงการฟ้องร้องดาเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถอ้ ยคา หรือการให้ความ
ร่วมมือใดๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ
“ผูร้ อ้ งเรียน” หมายถึง ผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งเรียนทีไ่ ด้นาส่งข้อร้องเรียนไปยังผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน
หรือผูท้ เ่ี ข้าร้องเรียนด้วยวาจาต่อผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน
“ผูถ้ กู ร้องเรียน” หมายถึง ผูท้ ถ่ี ูกระบุในข้อร้องเรียนว่าได้กระทาการใดๆ ต่อบริษทั พนักงาน
ลูกจ้าง หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั โดยทุจริตหรือโดยการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม หรือผูท้ ่ี
ถูกระบุวา่ ได้กระทาการใดๆ อันเป็นการกลันแกล้
่
ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรือเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี าร
อันไม่ชอบทีเ่ กีย่ วกับสภาพการจ้างอันเนื่องมาจากการทีม่ กี ารร้องเรียน การให้ขอ้ มูลหรือจะให้ขอ้ มูล
การช่วยเหลือในขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
รวมถึงการฟ้องร้องดาเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถอ้ ยคา หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือ
หน่วยงานของรัฐ
“ผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน” หมายถึง
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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1. ประธานกรรมการบริษทั
อีเมล์ suthikiatich@chr.co.th
2. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สาหรับธุรกิจโรงแรม อีเมล์ thirayuthch@chr.co.th
สาหรับธุรกิจอาหาร อีเมล์ nathvo@crg.co.th
3. เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
อีเมล์ ronnachitma@chr.co.th
4. รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
สาหรับธุรกิจโรงแรม อีเมล์ rujapaha@chr.co.th
สาหรับธุรกิจอาหาร อีเมล์ jaruwanng@crg.co.th
5. ผูอ้ านวยการสานักงานพิทกั ษ์องค์กร
สาหรับธุรกิจโรงแรม อีเมล์ kristo@chr.co.th
สาหรับธุรกิจอาหาร อีเมล์ nanthawanva@crg.co.th
“ผูร้ บั ข้อร้องเรียน” หมายถึง ผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รบั ข้อร้องเรียนจากผูร้ อ้ งเรียน
“ผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง” หมายถึง
1.
2.
3.
4.

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ านวยการสานักงานพิทกั ษ์องค์กร
นิตกิ รในสานักงานการพิทกั ษ์องค์กร ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
บุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารให้รว่ มเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

4. วิ ธีกำรร้องเรียน / แจ้งเบำะแส
บริษทั กาหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารร้องเรียน / แจ้งเบาะแส การทุจริต คอร์รปั ชัน่ ประพฤติมิ
ชอบ การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั และธรรมาภิบาลหรือจริยธรรม
ตามประมวล ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ดังนี้
4.1 ช่องทางการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส
ผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งเรียนสามารถนาส่งข้อร้องเรียนไปยังผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน ได้ 3 ช่องทาง
ดังต่อไปนี้
(1) ร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงต่อผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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(2) ร้องเรียนผ่านทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน
(3) ร้องเรียนทางจดหมายถึงผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยตนเองก็ได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยจะทาให้เกิด
ความเสียหายต่อผูร้ อ้ งเรียน แต่ถา้ ผูร้ อ้ งเรียนเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยตนเอง ข้อร้องเรียนจะต้องระบุ
รายละเอียดข้อเท็จจริงทีช่ ดั เจนเพียงพอทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชือ่ ถือได้วา่ มีการกระทาใดๆ
ต่อบริษทั พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั โดยทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมของบริษทั
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และไม่จาเป็นต้องเปิดเผย
ตนเอง แต่การเปิดเผยตนเองจะทาให้บริษทั สามารถแจ้งผลการดาเนินการหรือรายละเอียดเพิม่ เติมใน
เรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนให้ทราบได้
4.2 กรณีนาส่งข้อร้องเรียนไปยังผูท้ ไ่ี ม่มสี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน
ในกรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนนาส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผมู้ สี ทิ ธิรบั เรือ่ งร้องเรียน ให้ผทู้ ่ี
ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนนาส่งเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวไปยังผูอ้ านวยการสานักงานพิทกั ษ์องค์กร เพือ่
นาเสนอให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ พิจารณาสังการต่
่
อไป
4.3 รายละเอียดของข้อร้องเรียน
(1) ระบุประเด็นหรือข้อร้องเรียนให้ชดั เจน ว่าเป็นเรือ่ งทีท่ จุ ริตหรือเป็นการไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวล
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม หรือเป็นเรือ่ งทีม่ บี ุคคลใดกลันแกล้
่
ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรือ
เลือกปฏิบตั ิ ด้วยวิธกี ารอันไม่เป็นธรรมทีเ่ กีย่ วกับสภาพการจ้าง โดยต้องมีขอ้ มูลที่ชดั เจนพอ
น่าเชือ่ ถือได้
(2) มีหลักฐานทีส่ อดคล้องกับประเด็นข้อร้องเรียน โดยต้องแนบหลักฐานเพือ่ ประกอบข้อร้องเรียน
ให้ชดั เจนพอทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ มีการกระทาทีเ่ ป็นการทุจริตหรือฝา่
ฝื นกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวล
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม หรือมีการกลันแกล้
่
ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรือเลือกปฎิบตั ดิ ว้ ย
วิธกี ารอันไม่เป็นธรรมทีเ่ กีย่ วกับสภาพการจ้างเกิดขึน้
(3) รายละเอียดทีต่ อ้ งระบุในข้อร้องเรียน ได้แก่ ชือ่ ผูถ้ กู ร้องเรียน (ถ้ามี) เวลาและสถานทีเ่ กิด
เหตุการณ์ ลักษณะการฝา่ ฝื น ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ หน่วยงานหรือบุคคลทีจ่ ะให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
ได้ รวมถึงภาพถ่ายเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง

5. ขัน้ ตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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บริษทั กาหนดขัน้ ตอนและกระบวนการในการจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต คอรัปชัน่
ประพฤติมชิ อบ การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั และธรรมาภิบาลหรือ
จริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ดังนี้
5.1 การส่งเรือ่ งร้องเรียนมายังสานักงานพิทกั ษ์องค์กร (Whistle-blower Protection)
เมือ่ ผูร้ บั ร้องเรียนได้รบั ข้อร้องเรียนจากผูร้ อ้ งเรียนแล้ว จะต้องนาส่งข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รบั ไปยัง
สานักงานพิทกั ษ์องค์กร เพือ่ ให้สานักงานพิทกั ษ์องค์กร พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
(1) ข้อร้องเรียนไม่มรี ายละเอียดข้อเท็จจริงทีช่ ดั เจน และ/หรือไม่มพี ยานหลักฐานทีส่ อดคล้อง
กับประเด็นข้อร้องเรียน สานักงานพิทกั ษ์องค์กร อาจแสวงหาข้อมูลเพิม่ เติม หรือนาเสนอ
รองประธานบริหาร ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) ตามลาดับ
ขัน้ เพือ่ มีคาสังยุ
่ ตเิ รือ่ ง
(2) ข้อร้องเรียนมีรายละเอียดข้อเท็จจริงทีช่ ดั เจน และมีพยานหลักฐานทีส่ อดคล้องกับ
ประเด็นข้อร้องเรียน สานักงานพิทกั ษ์องค์กร จะต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(1) กรณีขอ้ ร้องเรียนเป็นเรือ่ งทีม่ หี ลักฐานชัดเจนและไม่เกีย่ วข้องกับหลายหน่วยงาน
สานักงานพิทกั ษ์องค์กร ต้องตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใน
30 วันนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ข้อร้องเรียน
(2) กรณีขอ้ ร้องเรียนเป็นเรือ่ งซับซ้อนและเกีย่ วข้องกับหลายหน่วยงาน
สานักงานพิทกั ษ์องค์กร ต้องนาเสนอรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามลาดับขัน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย
1. พนักงานทีม่ าจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียน อย่างน้อย 1 คน
2. นิตกิ รในสานักงานพิทกั ษ์องค์กร อย่างน้อย 1 คน
3. กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทีเ่ หลือจะแต่งตัง้ จากพนักงานฝา่ ยทรัพยากรบุคคลหรือ
พนักงานตรวจสอบภายในก็ได้
ทัง้ นี้ ผูเ้ ป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะต้องไม่มสี ว่ นได้เสียโดยตรงในเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียน
และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ทีป่ ระธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับทราบคาสัง่
(3) การขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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กรณีมเี หตุจาเป็นทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา ให้
ผูอ้ านวยการสานักงานพิทกั ษ์องค์กร หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (แล้วแต่กรณี) สามารถ
ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ครัง้ ละไม่เกิน 30 วัน โดยนาเสนอประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เพือ่ อนุมตั ขิ ยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5.3 อานาจหน้าทีข่ องผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) รวบรวมข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วกับข้อร้องเรียน
(2) ขอให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษทั ส่งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งร้องเรียน
(3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษทั เพือ่ ขอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(4) เรียกผูถ้ ูกร้องเรียน และ/ หรือพยานมาชีแ้ จงหรือให้ถอ้ ยคาประกอบการพิจารณา โดย
จะแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัดของพนักงานให้ทราบด้วยหรือไม่กไ็ ด้ ทัง้ นี้ให้คานึงถึงการ
ปกป้องข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นความลับ
พนักงานต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง การขัดขืนหรือการขัดขวาง
การตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการกระทาในลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ถอื เป็นความผิดทาง
วินยั
กรณีทผ่ี ตู้ รวจสอบข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีบุคคล
อื่นๆ นอกจากผูถ้ กู ร้องเรียนเป็นผูร้ ว่ มสนับสนุนการกระทา จ้างวาน หรือสังการให้
่
กระทา
การตามข้อร้องเรียน ให้ถอื ว่าบุคคลนัน้ เป็นผูถ้ ูกร้องเรียนด้วย
5.4 สิทธิของผูร้ อ้ งเรียน
กรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนเปิดเผยชือ่ ตนเอง หากล่วงพ้นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้
ร้องเรียนแล้วยังไม่มกี ารตอบรับใดๆ จากผูร้ บั ข้อร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนสามารถสอบถาม
และขอคาชีแ้ จงเกีย่ วกับการดาเนินการในเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนจากสานักงานพิทกั ษ์องค์กรได้
5.5 สิทธิของผูถ้ กู ร้องเรียน
ผูถ้ กู ร้องเรียนมีสทิ ธิทจ่ี ะแจ้งความประสงค์เพือ่ ชีแ้ จง นาส่งเอกสาร หรือหลักฐานหรือ
นาพยานบุคคลเข้าชีแ้ จง โดยผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (แล้วแต่กรณี) จะต้องเปิดโอกาสให้มกี ารชีแ้ จงและนาส่งเอกสารหลักฐานอย่าง
เต็มที่
ผูถ้ ูกร้องเรียนหรือพยาน สามารถเข้าชีแ้ จงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร หรือทัง้ สอง
อย่างก็ได้ ต่อผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง แต่ในกรณีทม่ี กี ารชีแ้ จงด้วยวาจา ต้องกระทาต่อหน้าผูต้ รวจสอบ
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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ข้อเท็จจริง โดยต้องมีการบันทึกและลงลายมือชือ่ รับรองการบันทึก ทัง้ นี้ หากเป็นการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องกระทาต่อหน้าคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของคณะกรรมการทัง้ หมด
5.6 การดาเนินการต้องเป็นความลับและเปิดเผยได้เท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้
การดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องดาเนินการเพือ่ ปกป้องข้อมูลให้เป็นความลับ
และจะเปิดเผยได้เท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงาน
แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ผูร้ บั ผิดชอบในทุกขัน้ ตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่
ได้รบั รูไ้ ว้ในชัน้ ความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากพนักงานผูใ้ ดฝา่ ฝื นให้ถอื เป็นการ
กระทาความผิดทางวินยั
5.7 การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(1) เมือ่ ผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (แล้วแต่กรณี) ได้
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ จะต้องจัดทารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี
รายละเอียดข้อเท็จจริงการตรวจสอบทีค่ รบถ้วนชัดเจน
ในกรณีทม่ี คี วามเห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่ามีการกระทาทีเ่ ป็นการทุจริต หรือการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรร
มาภิบาลและจริยธรรม ให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความผิดทางวินยั ความเสียหายที่
เกิดขึน้ ผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั และแนวทางการแก้ปญั หาและความเห็นอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องไว้ใน
รายงานผลการตรวจสอบ
(2) เมือ่ มีการจัดทารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ให้สานักงานการพิทกั ษ์
องค์กร นาเสนอประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ พิจารณาดาเนินการดังนี้
ในกรณีทม่ี คี วามเห็นว่ามีความผิดวินยั ให้สง่ เรือ่ งไปยังรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ย
ทรัพยากรบุคคล พิจารณาสังการให้
่
ดาเนินการทางวินยั กับพนักงานทีก่ ระทาความผิดตามระเบียบ
บริษทั


ในกรณีทม่ี คี วามเห็นว่ามีการกระทาความผิดกฏหมายอาญาหรือกฎหมายทีม่ โี ทษทาง
อาญา ให้สง่ เรือ่ งไปยังฝา่ ยกฏหมาย พิจารณาดาเนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมายกับพนักงานที่
กระทาความผิด


ให้สง่ เรือ่ งไปยังฝา่ ยกฏหมาย
ดาเนินการตามขัน้ ตอนเพื่อเรียกร้องให้ผกู้ ระทาให้เกิดความเสียหายรับผิดชดใช้คา่ เสียหายต่อบริษทั
 ในกรณีทม
่ี คี วามเห็นว่ามีความเสียหายทางแพ่งต่อบริษทั

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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ในกรณีทไ่ี ม่ปรากฏว่ามีการกระทาความผิด สานักงานพิทกั ษ์องค์กร นาเสนอรองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยทรัพยากรบุคคลพิจารณา หากเห็นชอบให้นาเสนอประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ยตุ กิ ารตรวจสอบข้อเท็จจริง


ในกรณีทร่ี องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยทรัพยากรบุคคล มีความเห็นขัดหรือแย้งกับ
สานักงานพิทกั ษ์องค์กร ให้นาเสนอความเห็นต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพือ่ พิจารณาชีข้ าด
5.8 การแจ้งผลตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมือ่ สานักงานพิทกั ษ์องค์กร ได้ดาเนินการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ให้
สานักงานพิทกั ษ์องค์กรดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูร้ อ้ งเรียน เพือ่ ทราบ
ภายใน 7 วัน
(2) แจ้งฝา่ ยบริหารความเสีย่ งองค์กรและสานักงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ทราบภายใน
30 วัน เพือ่ จัดทาสถิตปิ ระเมินความเสีย่ ง วิเคราะห์ จัดทากลยุทธ์ และพิจารณาในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อานาจหน้าทีแ่ ละเพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามลาดับ
5.9 พนักงานทีป่ ฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่เป็นธรรม หรือเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธที ไ่ี ม่เหมาะสม
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น เนื่องจากได้รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส
พนักงานทีป่ ฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่เป็นธรรม หรือเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธที ไ่ี ม่เหมาะสม
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจงู ใจมาจากการทีบ่ ุคคลอื่นได้รอ้ งเรียน ได้แจ้ง
ข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่
บริษทั หรือธรรมาภิบาลหรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม รวมไปถึงการทีบ่ ุคคล
อื่นได้ฟ้องร้องดาเนินคดี เป็นพยานให้ถอ้ ยคา หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ให้ถอื ว่าพนักงานผูน้ นั ้ ได้กระทาความผิดทางวินยั ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ารกระทาดังกล่าวเป็นความผิด
ตามกฎหมายด้วย และบริษทั จะดาเนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
5.10 กรณีทผ่ี บู้ ริหารเป็นผูถ้ ูกร้องเรียน
(1) ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูถ้ ูกร้องเรียน ให้ประธาน
กรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาสังการเพื
่
อ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนตามความเหมาะสม
(3) ในกรณีทร่ี องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยทรัพยากรบุคคล เป็นผูถ้ ูกร้องเรียน ให้อานาจ
หน้าทีข่ องรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยทรัพยากรบุคคลในเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียน เป็นของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารตามทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมาย
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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(4) ในกรณีทผ่ี อู้ านวยการสานักงานพิทกั ษ์องค์กรเป็นผูถ้ ูกร้องเรียน ให้อานาจหน้าทีข่ อง
ผูอ้ านวยการสานักงานพิทกั ษ์องค์กร เป็นของรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยทรัพยากรบุคคล หรือ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมาย

6. มำตรกำรคุ้มครองผูร้ ้องเรียนและพยำน
กรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้
ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษทั กาหนดมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดเพือ่ คุม้ ครองทีเ่ หมาะสมเป็นการ
ชัวคราวก็
่
ได้ แต่ให้เป็นดุลพินิจของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) ทีจ่ ะดาเนินการตามทีร่ อ้ งขอ

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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7. กระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียน (Work Flow)
7.1 ขัน้ ตอนการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส
ผู้มีสิทธิร้องเรี ยน: พนักงาน, ลูกจ้ าง, ผู้มีสว่ นได้ เสีย, บุคคลผู้พบเห็นการกระทาความผิด

1. การกระทาใดๆ ต่อบริ ษัทฯ พนักงาน ลูกจ้ างหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท
1.1 โดยทุจริ ต
1.2 โดยการไม่ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อธรรมาภิบาลหรื อจริยธรรม

ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม
2. บุคคลใดกระทาการใดๆ เป็ นการกลัน
่ แกล้ ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรื อเลือกปฏิบตั ิด้วยวิธีการอันไม่ชอบ
ด้ วยสภาพการจ้ าง เนื่องมาจากการร้ องเรี ยน การให้ ข้อมูล หรื อจะให้ ข้อมูลฯ
ร้ องเรียน: ผ่าน 3 ช่องทาง
1.

ผู้มีสิทธิรับข้ อร้ องเรี ยน:
1. ประธานกรรมการบริษทั
อีเมล์ suthikiatich@chr.co.th
2. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สาหรับธุรกิจโรงแรม อีเมล์ thirayuthch@chr.co.th
สาหรับธุรกิจอาหาร อีเมล์ nathvo@crg.co.th
3. เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
อีเมล์ ronnachitma@chr.co.th
4. รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
สาหรับธุรกิจโรงแรม อีเมล์ rujapaha@chr.co.th
สาหรับธุรกิจอาหาร อีเมล์ jaruwanng@crg.co.th
5. ผูอ้ านวยการสานักงานพิทกั ษ์องค์กร
สาหรับธุรกิจโรงแรม อีเมล์ kristo@chr.co.th
สาหรับธุรกิจอาหาร อีเมล์ nanthawanva@crg.co.th
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

2.

3.

ร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงต่อผูม้ ี
สิทธิรบั ข้อร้องเรียน
ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผูม้ ี
สิทธิรบั ข้อร้องเรีย
ร้องเรียนทางจดหมายถึงผูม้ สี ทิ ธิ
รับข้อร้องเรียน
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7.2 กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้มีสิทธิร้องเรี ยน นาส่งข้ อร้ องเรี ยน
ไปยังผู้มีสิทธิรับข้ อร้ องเรี ยน

สานักงานการพิทกั ษ์ องค์กร
พิจารณาดาเนินการ
ข้ อร้ องเรี ยนมีรายละเอียดข้ อเท็จจริงที่
ชัดเจน และ/ หรื อ มีพยานหลักฐานที่
สอดคล้ องกับประเด็นข้ อร้ องเรี ยน

ข้ อร้ องเรี ยนไม่ มีรายละเอียดข้ อเท็จจริง
ที่ชดั เจน และ/ หรื อ ไม่มีพยานหลักฐาน
ที่สอดคล้ องกับประเด็นข้ อร้ องเรี ยน

ตรวจสอบข้ อเท็จจริง

ยุตเิ รื่ อง

ข้ อร้ องเรี ยนมีหลักฐานชัดเจน
และไม่เกี่ยวข้ องกับหลาย
หน่วยงาน

ข้ อร้ องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่
ซับซ้ อน และเกี่ยวข้ องกับ
หลายหน่วยงาน

ภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ ได้ รับข้ อร้ องเรี ยน*

คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
ภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่
ประธานคกก. รับทราบคาสัง่ *
*ขยายระยะเวลาได้ ครัง้ ละไม่เกิน 30 วัน

มีความผิดวินยั

ดาเนินการทางวินยั
กับพนักงานที่
กระทาความผิด

รายงานผลการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง

มีการกระทาความผิดกฎหมายอาญา
หรื อกฎหมายที่มีโทษทางอาญา

ดาเนินการตามขันตอนของ
้
กฎหมายกับพนักงานที่
กระทาความผิด

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

แจ้ งผลการตรวจสอบฯ ไปยังผู้
ร้ องเรี ยน/ IA ภายใน 30 วัน

มีความเสียหายทาง
แพ่งต่อบริ ษัท

ดาเนินการร้ องเรี ยนให้ ผ้ กู ระทา
ให้ เกิดความเสียหายรับผิด
ชดใช้ คา่ เสียหายต่อบริษัท

ไม่ปรากฏว่ามีการ
กระทาความผิด

ยุติการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง
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