
 

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

เก่ียวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ 

(Whistleblower Policy) ของ กลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุม่บริษัท”) ได้กําหนดนโยบายในการ

แจ้งข้อมลูหรือให้เบาะแส ซึง่เป็นมาตรการในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่กรรมการ พนกังาน และบคุคลอ่ืนๆ ในการ

แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและ

จรรยาบรรณของกลุม่บริษัท เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุงอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

เบาะแสที่ควรรายงาน 

1. การกระทําท่ีทจุริตคอร์รัปชัน่ และ/หรือ ฉ้อโกง 

2. การใช้อํานาจในทางไมช่อบ 

3. การใช้เงิน ทรัพย์สนิ และ/หรือ สิ่งอํานวยความสะดวกของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับการอนมุตัิ 

4. มีความเก่ียวข้องกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ตําแหนง่โอกาสทางธุรกิจ 

5. การไมป่ฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

6. มีความเก่ียวข้องกบัการเมืองและการกระทําท่ีเป็นอนัตราย และ/หรือผิดกฎหมายอ่ืนๆ 

7. การละเลย และ/หรือ การทจุริตคอร์รัปชัน่ตอ่หน้าท่ี 

8. การกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

9. การเปิดเผยข้อมลูของกลุม่บริษัทโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

10. การกระทําท่ีเสีย่งตอ่ความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัในทรัพย์สนิ สิง่อํานวยความสะดวกและ/หรือตอ่

พนกังานของกลุม่บริษัท 

11. การกระทําท่ีไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพ 

12. การปกปิดข้อมลูดงักลา่วข้างต้น 

13. การกระทําท่ีขม่ขู ่คกุคาม แก่คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร หรือพนกังานของกลุม่บริษัท 
 

เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน 

1. ข้อมลูท่ีเป็นเท็จและไมม่ีเหตอุนัเป็นสมควร 

2. ข้อมลูท่ีเป็นการใสร้่ายปา้ยส ี

3. ข้อมลูท่ีไมม่ีหลกัเกณฑ์และหลกัฐานเพียงพอ 
 

แนวทางในการรายงานเบาะแส 

1. ประเภทของการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการกระทําท่ีเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและ

จรรยาบรรณของกลุม่บริษัท 

2. ช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือการกระทําผิด 

3. เวลา สถานท่ี และวนัท่ีของการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือการกระทําผิด 

4. วิธีการท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือการกระทําผิด 

5. ผู้ ท่ีเป็นพยานในการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือการกระทําผิด 

6. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง 



 
ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

1. พนกังาน และ/หรือผู้ ท่ีพบเห็นการกระทําท่ีฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัทหรือจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจของกลุม่บริษัท 

2. พนกังานท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม ถกูกลัน่แกล้ง ขม่ขู ่ถกูลงโทษทางวินยั เช่น ลดขัน้เงินเดือน ถกูพกังาน ให้ออกจากงาน 

หรือถกูเลอืกปฏิบตัิด้วยวิธีการอนัไมช่อบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพการจ้างงาน อนัเน่ืองมาจากการท่ีตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมลู 

หรือจะให้ข้อมลูช่วยเหลือในขัน้ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการ

ฟอ้งร้องดําเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคํา หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ตอ่ศาลหรือหนว่ยงานของรัฐ 

 

ผู้รับข้อร้องเรียน 

1. ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจในทกุระดบั  

2. รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีเก่ียวข้อง  

3. เลขานกุารบริษัท  

4. คณะกรรมการตรวจสอบ  

5. คณะกรรมการบริษัท 

 

วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน    

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกบักรรมการและผู้บริหารของกลุม่บริษัทได้  โดยจะ

คุ้มครองสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีท่ีแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนประเด็นตา่งๆ โดยมีช่องทางการติดตอ่สือ่สารตอ่ผู้ รับข้อร้องเรียนคน

ใดคนหนึง่ ด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือเป็นเอกสารลายลกัษณ์อกัษร 

2. ผา่นทางอีเมลล์ของผู้ รับข้อร้องเรียน ดงันี ้

o คณะกรรมการตรวจสอบ : AC@sti.co.th 

o คณะกรรมการบริษัท : BOD@sti.co.th 

o เลขานกุารบริษัท : CS@sti.co.th 

o อีเมลล์ของผู้บงัคบับญัชา หรือ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายสาํนกังาน 

3. สง่จดหมายถึงผู้ รับข้อร้องเรียน โดยระบหุน้าซองถงึผู้ รับข้อร้องเรียน ตามด้วยท่ีอยูด่งันี ้

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 163  ซอยโชคชยัร่วมมิตร(รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

4. กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเลอืกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือ ต้องระบรุายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานท่ี่ชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่า 

มีเหตอุนัสมควรเช่ือได้วา่มีการกระทําท่ีเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

 

ทัง้นี ้การร้องเรียนจะถือเป็นความลบัท่ีสดุ และผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จําเป็นต้อง

เปิดเผยตวัตนผู้ ร้องเรียน อยา่งไรก็ดี กรณีผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขอรายละเอียดเพ่ิมเติมใน

เร่ืองท่ีร้องเรียนเพ่ิมเติมและสามารถแจ้งผลดําเนินการให้แก่ผู้ ร้องเรียนทราบได้ 

 

 

mailto:AC@sti.co.th


 
กระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับการแจ้งเบาะแสหรือได้รับข้อร้องเรียน 

 

1. รวบรวมข้อเท็จจริง : ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง หรืออาจมอบหมายให้บคุคล

หรือหน่วยงานท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผู้ รับข้อร้องเรียนหรือผู้ ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้

พนกังานท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อมลู หรือขอให้จดัสง่เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 

2. ประมวลผลและกลัน่กรองข้อมูล : ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู เพ่ือพิจารณาขัน้ตอนและ

วิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะข้อร้องเรียน ดงันี ้

o ผู้ รับข้อร้องเรียนอาจดําเนินการในขัน้ตอนนีด้้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนดําเนินการแทน ในกรณีผู้ รับข้อ

ร้องเรียนเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีตนมีอํานาจหน้าท่ีจะกระทําได้ หรือ 

o ผู้ รับข้อร้องเรียนนําข้อมลูเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีได้รับ รายงานต่อบคุคลท่ีมีอํานาจดําเนินการและเก่ียวข้องใน

เร่ืองนัน้ๆ เป็นผู้ประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู 

3. กําหนดมาตรการดําเนินการ : หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทําตามท่ีมีการร้องเรียนจริง บริษัทฯ จะดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้

o ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯ กระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัทหรือจรรยาบรรณของกลุ่ม

บริษัทจะเสนอเร่ืองพร้อมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิท่ีถูกต้องต่อผู้มีอํานาจดําเนินการในบริษัทฯ 

พิจารณาดําเนินการ และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียงภาพลกัษณ์หรือฐานะทาง

การเงินของบริษัทฯ ขดัแย้งกบันโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู เป็นต้น ให้

เสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

o ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผู้ใดผู้หนึง่ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรมให้กบัผู้ เสยีหาย 

o พิจารณากําหนดวิธีการลงโทษผู้กระทําผิดตามท่ีกําหนดไว้ตามระเบียบของพนกังานหรือวินัยของบริษัทฯ หรือ

ดําเนินการตามกฎหมายแล้วแตก่รณี 

 

มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

1. ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทําให้เกิดความเสียหายกบัตนเอง แต่ต้อง

ระบรุายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตอุนัสมควรเช่ือได้ว่ามีการกระทําท่ีเป็น

การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม 

หากเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเอง ก็จะทําให้ผู้ รับข้อร้องเรียนสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือ

บรรเทาความเสยีหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

2. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ ถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภยั และความเสียหาย

ของผู้รายงาน แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีผู้้ รับผิดชอบในทกุขัน้ตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้รับรู้

ไว้ในขัน้ความลบัสงูสดุ และไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทําผิดวินยั 

3. กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเห็นวา่ตนอาจได้รับความไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องขอให้

บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนไม่ต้องร้อง

ขอก็ได้ หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสยีหายหรือความไมป่ลอดภยั 

4. พนักงานท่ีปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อบุคคลอ่ืนนัน้ อันมีเหตุจูงใจมาจากการท่ีบุคคลอ่ืนนัน้ได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือให้เบาะแส



 

เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ รวมไปถึงการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ฟ้องร้องดําเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคํา หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือ

หนว่ยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทําความผิดทางวินยัท่ีต้องได้รับโทษ ทัง้นี ้อาจได้รับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ หาก

การกระทํานัน้ถือเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมาย 

5. ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม และ

เป็นธรรม 

6. ผู้ใดท่ีกระทําการตอบโต้หรือคกุคามผู้ให้เบาะแสจะถกูดําเนินการอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ถกูดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณบริษัท (Whistleblower Policy) ฉบับนี ้ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

นายจมุพล สาํเภาพล 

ประธานกรรมการ 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั 
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