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นโยบายและวิธีปฏิบติัการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) 

 
บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จดัท านโยบายและวธิปีฏบิตัิการแจง้เบาะแส (Whistle 

Blowing) (“นโยบายฯ”) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทฯ สามารถรับเรื่องร้องเรียนทัง้จากพนักงานภายในและ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกบัการทุจรติคอร์รปัชนั การถูกละเมดิสทิธ ิหรอืการไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั
บรษิัท และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ อนัอาจจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสยีในทรพัยส์นิ ภาพลกัษณ์ และ
ชื่อเสยีงของบรษิัทฯ ได้ ซึ่งนโยบายฯ ฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ และอาจปรบัเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตาม
สภาวการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดต่้อไป 

 
1. แนวปฏิบติั 

 นโยบายและวธิปีฏบิตักิารแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) ไดผ้่านการน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่ออนุมตั ิ
โดยก าหนดเป็นหลกัการไวใ้นนโยบายก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารจดัท าช่องทางการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ผ่านระบบออนไลน์ บนเวบ็ไซต์ กล่องรบั
เรื่องภายในบรษิทัฯ หรอืในบรเิวณพืน้ทีข่องบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัทีบ่รษิทัฯ มอี านาจควบคุม 

 บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารสือ่กสารท าความเขา้ใจใหพ้นกังานของบรษิทัฯ ทราบเรื่องนโยบายและกระบวนการพจิารณา 
ตลอดจนช่องทางการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว 

 บรษิัทฯ จะสื่อสารและเปิดเผยนโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน และผลการปฏบิตัทิี่เกดิขึน้ในรอบปีนัน้ ๆ ใน
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีภายใตห้วัขอ้การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

 
2. การรบัแจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ / หรอืคณะกรรมการทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อการพจิารณาเรื่อง
รอ้งเรยีน หรอืคณะกรรมการทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยเฉพาะ เป็นผูพ้จิารณารบัเรื่องแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน การกระท าทีอ่าจท าให้
เกดิความสงสยัได้ว่าเป็นการทุจรติ คอรร์ปัชนั การถูกละเมดิสทิธ ิหรอืการไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั
บรษิัท และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ โดยผูร้้องเรยีนจะต้องระบุรายละเอยีดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส 
หรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มหลกัฐาน หรอืขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการตรวจสอบ รวมทัง้แจง้ชื่อ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อ
ไดม้ายงัช่องทาง ดงัต่อไปนี้ 

1. จดหมายถงึ 
รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ หรอื  
 
นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ หรอื 
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ส านกังานเลขานุการบรษิทั 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่25/28 หมู่ 12 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 
2. E-mail ส่งถึงส านักงานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : 

hrrayong@eastcoast.co.th  
 

3. ผ่านช่องทางรอ้งเรยีน บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่https://www.eastcoast.co.th   
 
บุคคลทีส่ามารถแจ้งเบาะแส หรอืขอ้ร้องเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติ คอร์รปัชนั การถูกละเมดิสทิธ ิหรอืการไม่ปฏบิตัิตาม

กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ คอื ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัฯ 
ได้แก่ ผูถ้ือหุน้ ลูกค้า คู่แข่งทางการคา้ เจ้าหน้าที่ ภาครฐับาล ชุมชน สงัคม กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ 
โดยบรษิัทฯ ได้พจิารณาแล้วว่า ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรอืขอ้ร้องเรยีนดงักล่าวขา้งต้นมคีวามเหมาะสม และปลอดภยั 
สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างมัน่ใจ โดยปราศจากความเสีย่งต่อผูแ้จง้ในภายหลงั  

 
3. ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัแจง้ขอ้มลูจากผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนแลว้ บรษิทัฯ มกีระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บั
เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ดงันี้ 

1. รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ พจิารณาในรายละเอยีดของขอ้เทจ็จรงิ  
เมื่อไดร้บัเรื่องการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางต่าง ๆ แลว้ทางบรษิทัฯ จะด าเนินการรวบรวม

ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด กลัน่กรองและประมวลผล โดยจะด าเนินการจดัตัง้คณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิซึง่จะ
พจิารณาจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ ผูบ้งัคบับญัชา / หวัหน้างานสงูสดุในหน่วยงานทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส และ
ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล และ/หรอืบุคคลอื่นทีพ่จิารณาเหน็สมควร โดยทมีคณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจะเริม่
ด าเนินการรวบรวมขอ้มลู หลกัฐานและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในรายละเอยีด 

โดยคณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจะประเมนิระยะเวลาการพจิารณาขอ้มลูต่าง ๆ จนถงึไดข้อ้สรุปมาตรการ
ด าเนินการ ซึง่ตวัแทนคณะท างานจะเป็นผูแ้จง้ระยะเวลาด าเนินการดงักล่าวต่อผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนใหร้บัทราบ
ระยะเวลาด าเนินการดงักล่าว ซึง่คณะท างานจะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ทีส่ดุ 

2. หาขอ้สรุปมาตรการด าเนินการ 
ทางคณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจะหาขอ้สรุปเกีย่วกบัมาตรการด าเนินการ เพื่อบรรเทาความเสยีหาย

ใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยจะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กบัผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีใ่หข้อ้มลูดว้ยเจตนาสจุรติ 
3. รายงานผล 

ส านกัเลขานุการบรษิทัฯ หรอืฝ่ายทรพัยากรบุคคล มหีน้าทีร่ายงานผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ หากผู้
รอ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส เปิดเผยตนเอง ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นเรื่องส าคญัจะตอ้งรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื
ผูบ้รหิารในระดบัสงูสดุของหน่วยงานทีไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสนัน้ดว้ย (ในกรณีทีผู่บ้รหิารระดบัสงูสดุของหน่วยงาน

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th
https://www.eastcoast.co.th/
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ไม่ไดเ้ขา้รว่มเป็นคณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเรื่องทีไ่ดร้บัแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน) ซึง่จะขึน้อยู่กบัระดบั
ความส าคญั และความรา้ยแรงของเรื่องทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส  
 
4. มาตรการคุ้มครองและรกัษาความลบั  

เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ผูใ้หข้อ้มลูทีก่ระท าโดยเจตนาสจุรติ บรษิทัฯ จะปกปิด ชื่อ 
ทีอ่ยู่ หรอืขอ้มลูใด ๆ ทีส่ามารถระบุตวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลูได ้และเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็น
ความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ดงักล่าวได ้ โดยผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจะไดร้บัความคุม้ครอง
ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่แขง่
ทางการคา้ เจา้หน้าที ่ภาครฐับาล ชุมชน สงัคม กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ หรอืบุคคลอื่น
ใดทีแ่จง้เบาะแสหรอืหลกัฐานเรือ่งการทุจรติคอรร์ปัชนั การถกูละเมดิสทิธ ิ หรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

2. ผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถเลอืกทีจ่ะไม่
เปิดเผยตนเองไดห้ากเหน็ว่า การเปิดเผยนัน้จะท าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยัหรอืเกดิความเสยีหายใด ๆ แต่
หากมกีารเปิดเผยตนเองกจ็ะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถรายงานความคบืหน้าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิใหท้ราบ หรอื
บรรเทาความเสยีหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้  

3. บรษิทัฯ จะไม่เปิดเผยชื่อตวั ชื่อสกุล ทีอ่ยู ่ ภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้
รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิได ้ แลว้ด าเนินการสบืสวนว่าม ี มลูความจรงิ
เพยีงใดหรอืไม่ 

4. ผูท้ีไ่ดร้บัขอ้มลูจากการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีน และ
เอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแกบุ่คคลอื่นทีไ่ม่มหีน้าที่
เกีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด และจะเปิดเผยเท่าทีจ่ าเป็น โดยค านึงถงึความ
ปลอดภยัและความเสยีหายของผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ แหล่งทีม่าของขอ้มลูหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นส าคญั 

5. กรณีทีผู่ท้ ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเหน็วา ตนเองอาจ
ไม่ไดร้บัความปลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วาม
ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิสามารถรอ้งขอใหบ้รษิทัฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด ้ หรอื
บรษิทัฯ อาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยไมต่อ้งรอ้งขอกไ็ดห้ากเหน็ว่า เป็นเรื่องทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิความ
เดอืดรอ้นเสยีหายหรอืความไมป่ลอดภยั 

6. ผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

7. หากผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไดร้ายงานขอ้วติก
กงัวลหรอืตัง้ค าถามโดยสจุรติ บรษิทัฯ ไม่อาจน ามาเป็นขอ้อา้งใหม้กีารด าเนินการใด ๆ ทีเ่ป็นผลเสยีต่อการ
จา้งงานของพนกังานผูน้ัน้ ไมว่า่จะเป็นการโยกยา้ยงาน ลดต าแหน่งหน้าที ่ พกังาน ตดัสวสัดกิารทีพ่งึไดร้บั 
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รวมถงึหา้มมใิหบุ้คคลใด ๆ ด าเนินการตอบโตก้ลบัผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืใน
การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ทัง้นี้การกระท าตอบโตต่้อผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืใน
การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีร่ายงานขอ้วติกกงัวลหรอืขอ้สงสยัโดยสจุรติ เป็นการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยผดิ
จรรยาบรรณ อาจเป็นเหตุใหถ้กูพจิารณาด าเนินการทางวนิยัตามระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ว่าดว้ยการ
บรหิารงานบุคคล โดยจะมกีารพจิารณาด าเนินการตามกระบวนการพจิารณาและลงโทษตามระเบยีบการ
บรหิารงานดา้นบุคคลต่อไป  

8. หากบุคคลฯ ใดในบรษิทัฯ มพีฤตกิรรมทีก่ลัน่แกลง้ ขม่ขู ่ เลอืกปฏบิตั ิ หรอืลงโทษทางวนิยั ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่
เหมาะสม หรอืไมยุ่ตธิรรม ซึง่เกีย่วเน่ืองมาจากการรอ้งเรยีนของผูแ้จง้เบาะแสหรอืเรื่องรอ้งเรยีน รวมถงึ
บุคคลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการทจุรติจากเบาะแสหรอืเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ ๆ จะถอืว่า
บุคคลนัน้กระท าผดิวนิยั และตอ้งรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายต่อบรษิทัฯ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระท า
ดงักล่าว หรอือาจมคีวามผดิในทางกฎหมายต่อไปดว้ย 

 

5. การเผยแพรน่โยบายและวิธีปฏิบติัการแจ้งเบาะแส  
บรษิทัฯ จะเผยแพร่นโยบายและวธิปีฏบิตักิารแจง้เบาะแส เพื่อสือ่สารใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั

ฯ โดยจะรวบรวมเป็นสว่นหนึ่งของเอกสารส าหรบัการปฐมนเิทศหรอืเริม่เขา้ท างานในบรษิทัฯ โดยจะมกีารลงนามเพื่อ
รบัทราบในรายละเอยีดของนโยบายฯ ดงักล่าว นอกจากน้ีจะเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

 
6. อ่ืน ๆ  

 
ในกรณีทีบุ่คลากรของบรษิทัฯ ตอ้งการจะสอบถาม ขอค าปรกึษา ค าแนะน า/ในการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอร์

รปัชนั สามารถตดิต่อโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชา หวัหน้างาน หน่วยงานเลขานุการบรษิทั รวมถงึหวัหน้างานฝ่ายบรหิารงาน
บุคคลเพื่อขอค าปรกึษา/ค าแนะน า รวมถงึตอบขอ้สงสยัได ้ 

บรษิทัฯ จะด าเนินการเกบ็รวบรวมสถติขิอ้มลูการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน เรื่องการทุจรติคอรร์ปัชนั การถูกละเมดิ
สทิธ ิ หรอืการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบทุก ๆ 6 เดอืน 


