
 
 

 

 

 

นโยบายการแจงเบาะแสการกระทำผดิ 

(Whistleblowing Regulations) 
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นโยบายการแจงเบาะแสการกระทำผิด 

 บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) มีความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยุติธรรม 

และสามารถตรวจสอบได สอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดใหมีชองทางสำหรับ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอยตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกฝายทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรสามารถแจงเบาะแส หรือเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบของ

บริษัท จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง และระบบควบคุมภายใน

ที่บกพรองของบริษัท ทั้งนี้ ผูรองเรียนตองแจงขอมูลที่เปนความจริง ไมกลาวหาผูอื่นโดยไมมีหลักฐานที่

ชัดเจนเพียงพอ 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื ่อใหการดำเนินการเกี ่ยวกับการรับแจงเบาะแสและเรื ่องรองเรียนของกลุมบริษัท มี

แนวทางปฎิบัติที่ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และใหความเปนธรรมตอทุกฝาย 

1.2 เพื ่อใหกรรมการ ผู บริหาร พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที ่กระทำการแทนกลุ มบริษัท 

ดำเนินการอยางถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได โดยสอดคลองกับ

กฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ รวมทั้งระเบียบตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

1.3 เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัยวาจะฝาฝน

ตอเร่ืองดังกลาวใหบริษัททราบ ผานชองทางการแจงตาง ๆ ที่บริษัทจัดเตรียมให 

1.4 เพื่อใหผูแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ตลอดจนบุคคลใดที่ใหความรวมมือกับบริษัทดวย

ความสุจริตใจ ไดรับความคุ มครอง รวมถึงไดรับการปองกันจากการถูกกลั ่นแกลงอัน

เนื่องมาจากการแจงเบาะแสและเร่ืองรองเรียนอยางเหมาะสม และเปนธรรม 
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2. คำนิยาม 

บริษัท หรือ บลูบิค บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) 

บริษัทยอย บริษัทที่ บลูบิค ถือหุนไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 

ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง หรือบริษัทที่ บลูบิค มีอำนาจควบคุม

ในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทนั้น 

กลุมบริษัท หรือ กลุมบลูบิค บลูบิค และบริษัทยอย 

คณะกรรมการ หรือ

กรรมการ 

คณะกรรมการ หรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทำ

หนาที่เย่ียงกรรมการของบลูบิค หรือบริษัทยอย  

พนักงาน พนักงานประจำ พนักงานสัญญาจาง ที่ปรึกษา รวมถึงบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานเยี่ยงพนักงานที่อยูใตบังคับบัญชาของบลูบิค 

หรือบริษัทยอย ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน 

ผูบริหาร ผูบริหารตั้งแตระดับผูอำนวยการ รวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงานเย่ียงผูบริหารของบลูบิค หรือบริษัทยอย  

ผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา เจาหนี้ ชุมชน สังคม และภาครัฐ 

 

3. ขอบเขตของการแจงเบาะแสและเร่ืองรองเรียน 

บุคคลใดที่ทราบเบาะแส เรื่องรองเรียน หรือสงสัยโดยสุจริต ไมวาตนเองจะไดรับความเสียหาย

หรือไมก็ตาม วากรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนกลุมบริษัท มีการกระทำ

ที่สงสัยวาฝาฝนตอกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ ตลอดจนรายงาน

ทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง สามารถแจงเบาะแสและเร่ืองรองเรียน ผาน

ชองทางการแจงตาง ๆ ที่บริษัทจัดเตรียมใหทั้งนี้ บริษัทสงเสริมใหผูแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน

เปดเผยตัวตน และ/หรือ ใหขอมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ เกี่ยวกับพฤติการณของผูถูกรองเรียน 

รวมถึงแจงขอมูลในการติดตอเพื่อเปนชองทางในการส่ือสารกับบริษัทดวย  
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ในกรณีที่ผูแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนไมเปดเผยตัวตนใหทราบ ผูประสานงานเรื่องรองเรียน 

เมื่อไดรับเร่ืองรองเรียนจะพิจารณาขอมูลประกอบเร่ืองรองเรียนวา มีขอมูลที่ระบุรายละเอียดขอเท็จจริง 

หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอหรือไมโดยจะไมรับเร่ืองรองเรียนหากเปนไปตามกรณี ดังนี้  

 (1) เร่ืองที่ไมระบุพยาน หลักฐาน หรือพฤติการณกระทำการทุจริต หรือประพฤติผิดที่ชัดเจน

เพียงพอที่จะดำเนินการสืบสอบสวนขอเท็จจริงได 

 (2) เรื่องที่บริษัทไดรับไวพิจารณาหรือไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอยางเปนธรรมแลว และไมมี

พยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระสำคัญเพิ่มเติม 

 

อนึ่ง กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจงเพียงพอวาผูแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนมีพฤติการณ

ชัดเจนวาแจงหรือกลาวหาผูถูกรองเรียนโดยไมสุจริต บริษัทจำเปนตองดำเนินการเพื่อปกปองชื่อเสียง

ของผูถูกรองเรียน ดังนี้ 

ก) กรณีผูแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนเปนพนักงาน ใหดำเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณา

ลงโทษตามระเบียบบริษัทวาดวยการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข) กรณีผูแจงเบาะแสและเร่ืองรองเรียนเปนบุคคลภายนอก และบริษัทไดรับความเสียหาย อาจ

พิจารณาดำเนินคดีกับผูแจงเบาะแสและเร่ืองรองเรียนดวย 

 

4. บุคคลที่เกี่ยวของ และหนาที่ 

4.1 ผูรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน / ผูประสานงานเรื่องรองเรียน ไดแก ผูจัดการฝาย

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีหนาที่รวบรวม พิจารณาความชัดแจงเพียงพอของพยานหลักฐานใน

เบ้ืองตน และสงเร่ืองรองเรียนที่ผานการพิจารณาใหผูตรวจสอบเร่ืองรองเรียน รวมถึงจัดเก็บ

ขอมูล บันทึกความคืบหนาและผลสรุป ติดตามและปรับเปลี่ยนสถานะของเรื่องรองเรียน 

และกำหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน นอกจากนี้ ยังมีหนาที่กำกับดูแล

ใหการดำเนินการเร่ืองรองเรียนแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบนี้ดวย 
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4.2 ผูถูกรองเรียน ไดแก กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนกลุม

บริษัท ที่ถูกรองเรียนหรือกลาวหาโดยผูแจงเร่ืองรองเรียน วามีการกระทำที่สงสัยวาฝาฝนตอ

กฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ ตลอดจนรายงานทางการเงิน

ที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง 

ในกรณีที่ผูตรวจสอบเรื่องรองเรียนพบวา มีบุคคลอื่นเปนผูรวมกระทำการ สนับสนุนการ

กระทำ จางวาน หรือสั่งการเกี ่ยวกับเรื่องรองเรียนดวย ใหถือวาบุคคลอื่นนั้นเปนผู ถูก

รองเรียนดวย 

4.3 ผูใหความรวมมือในการตรวจสอบเรื่องรองเรียน ไดแก กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือ

บุคคลใดที่ไดรับการขอความรวมมือจากผูประสานงานเรื่องรองเรียน หรือผูตรวจสอบเรื่อง

รองเรียนของกลุมบริษัท ในการใหขอมูลที่เกี่ยวของ หรืออาจเกี่ยวของกับเร่ืองรองเรียน 

4.4 ผูตรวจสอบเร่ืองรองเรียนของบริษัทตามระเบียบนี้ ดำเนินการโดยหนวยงาน ดังนี้ 

4.4.1 กรณีเปนเรื่องรองเรียนที่ไมซับซอน ไดแก เรื่องรองเรียนที่มีหลักฐานชัดเจน และ/

หรือ ไมเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล เปนผูตรวจสอบ

เร่ืองรองเรียน 

4.4.2 กรณีเปนเร่ืองรองเรียนที่ซับซอน ไดแก เร่ืองรองเรียนที่มีหลักฐานชัดเจนจำนวนมาก 

หรือยุ งยาก หรือเกี ่ยวของกับหลายหนวยงาน รวมถึงกรณีกรรมการ ผู บริหาร 

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล เปนผูถูกรองเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะตอง

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบเร่ืองรองเรียน  

ทั้งนี้ ผูตรวจสอบเร่ืองรองเรียนจะตองไมมีสวนไดเสียกับเร่ืองรองเรียนนั้น ๆ 

4.5 ผูมีอำนาจตัดสินผลสรุปเรื่องรองเรียนและสั่งลงโทษ ใหเปนไปตามคูมืออำนาจอนุมัติของ

บริษัท 

 

5. ชองทางการแจงเบาะแสและเร่ืองรองเรียน 

กรณีพบเห็นการกระทำที่สงสัยวาฝาฝนตอกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ 

จรรยาบรรณ ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง สามารถแจง

เบาะแสและเร่ืองรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 
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• กลองรับเร่ืองรองเรียนภายในบริษัท  

• ชองทางรับเร่ืองรองเรียน online https://bit.ly/39qog6T 

• อีเมลถึงผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานเลขานุการบริษัท (hotline@bluebik.com) 

• จดหมายสงทางไปรษณีย 

ติดตอ:  คณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูบังคับบัญชา หรือ หนวยงานเลขานุการบริษัท หรือ  

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 

ที่อยู:  บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) 

 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

 

6. การดำเนินการ 

6.1 การตรวจสอบเร่ืองรองเรียน 

บริษัทจะพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ไดรับแจง โดยดำเนินการตรวจสอบขอมูลเรื่องรองเรียน

และเบาะแสการกระทำผิดดวยความรับผิดชอบ โปรงใส และเปนไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานที่สามารถใชยืนยัน หรือโตแยงกับขอมูลที่

ไดรับแจง รวมทั้งจะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินคดีทางกฎหมายกับ

ผูกระทำผิด 

6.2 ระยะเวลาการดำเนินการ 

การตรวจสอบเรื่องรองเรียนจะดำเนินการดวยความระมัดระวัง เพื่อไมใหสงผลกระทบตอ

คุณภาพ และรายละเอียดของการสอบสวน โดยผูตรวจสอบเรื่องรองเรียนจะพิจารณาและ

รายงานผลสรุปเร่ืองรองเรียนซึ่งยุติแลว และผลส่ังลงโทษของผูมีอำนาจ ภายใน 30 วันทำการ 

นับตั้งแตวันที่ไดรับเร่ืองรองเรียนจากผูประสานงานเร่ืองรองเรียน  

กรณีมีความจำเปนที่ไมสามารถจะดำเนินการใหแลวเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตาม

ขางตน ใหผูตรวจสอบเรื่องรองเรียนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขยายระยะเวลาการตรวจสอบไดคร้ังละไมเกิน 30 วันทำการ  

https://bit.ly/39qog6T
mailto:hotline@bluebik.com
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6.3 การรายงาน 

6.3.1 ผูประสานงานเรื่องรองเรียน มีหนาที่รายงานผลสรุปเรื่องรองเรียนใหแก ผูแจงเรื่อง

รองเรียน ผูถูกรองเรียน ผูใหความรวมมือในการตรวจสอบเร่ืองรองเรียน หรือบุคคล

อื่น ตามความจำเปนและเหมาะสม 

6.3.2 ผูตรวจสอบเรื่องรองเรียน มีหนาที่รายงานผลสรุปเรื่องรองเรียนและคำสั่งลงโทษ

ของผูมีอำนาจ ตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. การใหความคุมครองและรักษาความลับตอผู แจงเบาะแสและเรื ่องรองเรียน และบุคคลที่

เกี่ยวของ 

ผูแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน และผูใหความรวมมือในการตรวจสอบเรื่องรองเรียน จะไดรับ

ความคุมครองที่เหมาะสมจากกลุมบริษัท เชน ไมมีการเปลี่ยนแปลงตำแหนงงาน ลักษณะงาน 

สถานที่ทำงาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการ

ปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูนั้น รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับเบาะแสและเรื่องรองเรียน จะถูกเก็บรักษา

เปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่จำเปนตองเปดเผยตามขอกำหนดของกฎหมาย 

บุคคลใด ๆ ที่ไดรับทราบเบาะแสและเรื่องรองเรียน หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเบาะแสและเรื่อง

รองเรียนตามนโยบายนี้ จะตองปกปองขอมูลที่เกี่ยวของใหเปนความลับ และไมเปดเผยตอบคุคล

อื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน แหลงที่มา

ของขอมูล หรือ บุคคลที่เกี่ยวของ เวนแตกรณีที่มีความจำเปนในขั้นตอนการดำเนินการตาม

นโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝาฝน นำขอมูลออกไปเปดเผย บริษัทจะ

ดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผูที่ฝาฝน แลวแตกรณี 

8. บทลงโทษ 

ผูใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กล่ัน

แกลงขมขู ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ดวยวิธีการอันไมชอบธรรม เนื่องมาจากการรองเรียน

ตอผูแจงเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสตาม

ระเบียบนี้ ถือวาผูนั้นกระทำผิดวินัย และตองรับผิดชอบชดใชความเสียหายแกบริษัท หรือผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากการกระทำดังกลาว ตลอดจนรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไปดวย 
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9.  การทบทวนนโยบาย 

บริษัทตองทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม อยางนอยป

ละ 1 คร้ัง 

 

 


