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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) 

1. เจตนารมณ์ 

 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) “บริษัท” ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
มำโดยตลอด โดยได้ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และให้ควำมส ำคัญในเรื่องควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงจัดให้มีช่องทำงส ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรแจ้งเบำะแส หรือ  
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำย กฎระเบียบของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำรและพนักงำน 
ตลอดจนรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง และระบบควบคุมภำยในที่บกพร่องของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูล  
ที่เป็นควำมจริง ไม่กล่ำวหำผู้อ่ืนโดยไม่มีหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอ 

หมำยเหตุ: ช่องทำงดังกล่ำวไม่เกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียนเรื่องคุณภำพสินค้ำหรือกำรให้บริกำร ท่ำนสำมำรถร้องเรียนไปยังฝ่ำยกำรตลำดของบริษัท ได้
โดยตรง  

2. ค านิยาม 

“บริษัท” บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
“คณะกรรมกำรบริษัท” คณะกรรมกำรบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
“คณะกรรมกำรตรวจสอบ” คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
“กรรมกำร” กรรมกำรบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
“ผู้บริหำร” ผู้บริหำรในระดับกรรมกำรบริหำร (E.D Level) และระดบัรองกรรมกำรบริหำร (D.E.D 

Level) ตำมโครงสร้ำงบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
“พนักงำน” พนักงำน และพนักงำนสัญญำจำ้งต่ำงๆ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน) 
“ผู้ร้องเรียน” บุคคลภำยใน และ/หรือ ภำยนอกบริษัท ที่แจ้งเบำะแสหรือเรื่องร้องเรียนมำยังช่องทำงที่

บริษัทก ำหนด 
“ผู้รับเร่ืองร้องเรียน” ประธำนกรรมกำรบริษัท และ/หรือ เลขำนุกำรบริษัท ตำมช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน

ที่บริษัทได้ก ำหนด 
“ผู้จัดกำรเร่ืองร้องเรียน” ผู้พิจำรณำข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน  และแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวน 

(Investigation Committee) เพื่อด ำเนินกำรสอบสวน อันได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท, 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ, ประธำนกรรมกำร, ประธำนบริหำร และ/หรือ ผู้บริหำร 
ตำมแต่ละกรณีของผู้ถูกร้องเรียน 

“ผู้พิจำรณำบทลงโทษ” ผู้พิจำรณำผลกำรสอบสวน และพิจำรณำบทลงโทษ ตำมแต่ละกรณีของผู้ถูกร้องเรียน 
“กำรประพฤติผิด” หมำยถึง กำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบของบริษัท รวมถึง

จริยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำรและพนักงำนของบริษัท ซึ่งหมำยรวมถึง 2 ส่วน
หลัก ได้แก่ 
1) “กำรทุจริต” หมำยถึง กำรกระท ำใดๆ เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย

กฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมกำรกระท ำดังต่อไปนี้  
 กำรยักยอกทรัพย์ หมำยถึง กำรครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อ่ืน หรือซึ่งผู้อ่ืนเป็น

เจ้ำของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอำทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สำม 
 กำรคอร์รัปชั่น หมำยถึง กำรเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนเหล่ำนั้นใช้อ ำนำจหน้ำที่ที่มีอยู่ 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

กระท ำ หรือไม่กระท ำ เร่งรัด หรือประวิงกำรกระท ำใดอันมิชอบ ด้วยอ ำนำจ
หน้ำที่ เพื่อประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมำย จำรีต และ
ขนบธรรมเนียมก ำหนดให้ท ำได้ 

 กำรฉ้อโกงหรือตกแต่งงบกำรเงิน หมำยถึง กำรหลอกลวงผู้อ่ืนด้วยกำรแสดง
ข้อควำมเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยกำรหลอกลวง
ดังกล่ำวนั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์จำกผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สำม หรือท ำให้ผู้ถูก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สำม ท ำ ถอน หรือท ำลำยเอกสำรสิทธิใดๆ 

2) กำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบของบริษัท รวมถึง
จริยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำรและพนักงำนของบริษัท นอกเหนือจำกกำร
ประพฤติผิดตำมข้อ 1) 

 
3. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

 หำกพบเห็นกำรกระท ำที่สงสัยว่ำฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย กฎระเบียบของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณ
กรรมกำรและพนักงำน ตลอดจนรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง  สำมำรถแจ้งเรื่อง
ได้โดยตรงดังนี้ 

1) กำรยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธำนกรรมกำรบริษัท 
2) ทำงจดหมำยถึง ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือเลขำนุกำรบริษัท 

258 ซอยรังสิตนครนำยก 49 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130  
3) ทำง Email: listen@ircthailand.com 
4) ทำง Website: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing 

4. กระบวนการในการด าเนินการ 

4.1 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

  ภำยหลังผู้รับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำงๆ ที่บริษัทได้ก ำหนด ต้องส่งเรื่องร้องเรียนให้กับ
ผู้จัดกำรเร่ืองร้องเรียน ภำยใน 5 วันท ำกำรนับตั้งแต่ได้รับเร่ืองร้องเรียน ตำมแต่ละกรณีของผู้ถูกร้องเรียนดังนี้ 

  4.1.1 พนักงำน 

กรณีพนักงำนเป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับกำรประพฤติผิด ให้ผู้บริหำรเป็นผู้จัดกำรเรื่องร้องเรียนและผู้พิจำรณำ
บทลงโทษ โดยแต่งตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และ/หรือผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับ
เร่ืองร้องเรียน ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของเร่ืองร้องเรียน 

  4.1.2 ผู้บริหำร 

กรณีผู้บริหำรเป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับกำรประพฤติผิด ให้ประธำนกรรมกำร ประธำนบริหำร และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เป็นผู้จัดกำรเรื่องร้องเรียน โดยหำรือร่วมกันเพื่อตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation 
Committee) ท ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมควำมเหมำะสม และเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำสรุป
ข้อร้องเรียน และบทลงโทษ 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

4.1.3 กรรมกำร และ/หรือ บริษัท 

กรณีกรรมกำร และ/หรือ บริษัทเป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับกำรประพฤติผิด ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้จัดกำรเร่ืองร้องเรียน โดยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบหำรือร่วมกันเพื่อตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) ท ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมควำมเหมำะสม และเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำสรุปข้อร้องเรียน และบทลงโทษ 

4.2    การรายงานสรุปผล  

4.2.1 ผู้ได้รับแต่งตั้งจำกผู้จัดกำรเรื่องร้องเรียน มีหน้ำที่รำยงำนสรุปผลเรื่องร้องเรียนและบทลงโทษ ต่อผู้จัดกำร
เร่ืองร้องเรียน ตำมแต่ละกรณีของผู้ถูกร้องเรียนในข้อ 4.1  

4.2.2 ผู้จัดกำรเรื่องร้องเรียนตำมแต่ละกรณีในข้อ 4.1 มีหน้ำที่แจ้งสรุปเรื่องร้องเรียนและบทลงโทษแก่ผู้ถูก
ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ และบุคคลอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 

4.2.3 กรณีพนักงำนเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้จัดกำรเรื่องร้องเรียนรำยงำนผลสรุปเรื่องร้องเรียนและบทลงโทษต่อ
ประธำนกรรมกำรและประธำนบริหำรด้วย 

4.2.4 ผู้รับเรื่องร้องเรียน มีหน้ำที่รำยงำนสรุปเรื่องร้องและบทลงโทษแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน (ในกรณีที่มีกำร
เปิดเผยตัวตน)  

5. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทค ำนึงถึงควำมเป็นส่วนตัวและควำมปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผย
ตัวตนได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนั้นจะท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย หรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ แต่หำกมีกำรเปิดเผย
ตนเองก็จะท ำให้บริษัทสำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำและชี้แจงข้อเท็จจริงภำยหลังกำรสอบสวนให้ทรำบได้  

 ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
จ ำเป็นต้องเปิดเผยตำมระเบียบของบริษัทหรือข้อก ำหนดของกฎหมำย หำกมีกำรจงใจฝ่ำฝืนน ำข้อมูลดังกล่ำวออกไป
เปิดเผยบริษัทจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัย และ/หรือ ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผู้ที่ฝ่ำฝืน แล้วต่อกรณี  

 กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นพนักงำนของบริษัทจะได้รับควำม
คุ้มครองที่เหมำะสมจำกบริษัท  

นโยบำยฉบบันี้ให้มีผลตั้งแต่วนัที่ 16 พฤษภำคม 2560 เป็นต้นไป 

 

      
 


