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นโยบายการแจง้เบาะแส ไดม้ีการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแส
เก่ียวกบัการทุจริต หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัทและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท (Whistleblower Policy) 

ค ำจ ำกัดควำม 

บริษัท หมายถึง บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน(  และบรษิทัในเครือ 

พนักงาน หมายถึง ผูท้ี่ท  าสญัญาจา้งแรงงาน หรือสญัญาจา้งพิเศษกบับรษิัท 

บริษัทย่อย หรือบริษัทลูก หมายถึง 

1. บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทเป็นเจา้ของหรือถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนัน้
เกินกว่ารอ้ยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุน้เองโดยตรงหรือถือหุน้โดยออ้มผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็
ตาม หรือ 

2. บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทมีอ านาจควบคุมในเรื่องการก าหนดนโยบายทางการเงินและการ
ด าเนินงานเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประโยชนจ์ากกิจกรรมต่างๆ ของบรษิัทหรือนิติบคุคลนัน้ 

ผู้มีสิทธแิจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน 

1. พนกังานที่พบเห็นการกระท าผิดที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษิัท หรือจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกลง้ ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขัน้เงินเดือน ถูกพักงาน ใหอ้อกจากงาน หรือ
ถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เก่ียวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้
รอ้งเรียน ใหข้อ้มูล หรือจะใหข้อ้มูล ช่วยเหลือในขัน้ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมขอ้เท็จจริง
ใหแ้ก่ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน รวมไปถึงการฟ้องรอ้งด าเนินคดี การเป็นพยาน การใหถ้อ้ยค า หรือการใหค้วาม
รว่มมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรฐั 

ผู้รับข้อร้องเรียนหรือเบำะแส 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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วิธีกำรแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน 

1. แจง้ไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร 

2. แจง้ผ่านทาง E-mail Address ของผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

3. แจง้โดยท าเป็นจดหมายถึงผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

4. ในกรณีที่ผู ้แจ้งเบาะแสหรือรอ้งเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือ
หลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษิัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทเกิดขึน้ 

ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน  

1. ทางจดหมาย  จดัสง่ทางไปรษณีย ์หรือยื่นสง่โดยตรงที่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน( 

    1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตดี  
ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120  

2 .ทางอีเมล    auditcommittee@chewathai.com 

3. แจ้งผ่ำนโครงกำร “คุณฟ้อง บุญฟัง” 
วตัถปุระสงคก์ารก่อตัง้ โครงการ "คณุฟ้อง บญุฟัง" 

สืบเนื่องดว้ยทางผูบ้ริหารโดยคณุบุญ ชุน เกียรติ ไดม้ีนโยบายที่ตอ้งการใหพ้นักงานภายในองคก์ร 
ได้มีโอกาสในการสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัทโดยตรงนอกเหนือวิธีการรอ้งทุกข์ปกติ  ทางบริษัทจึงหา
ช่องทางการสื่อสารระหว่าง พนักงาน กับ ผูบ้ริหารโดยตรง โดยไม่ตอ้งผ่านหัวหน้างานหรือฝ่ายใดภายใน
องคก์รเพื่อรกัษาความลบั ในกรณีที่พนกังานผูท้ี่ตอ้งการท าการสื่อสารกบัผูบ้รหิาร ไม่ตอ้งการเปิดเผยชื่อ ซึ่ง
ผูบ้รหิารโดยคณุบุญ ยินดีรบัฟังทุกเรื่องจากพนกังาน ไม่ว่าจะเป็นการรอ้งเรียนผูบ้งับบญัชา, การบอกกล่าว
เรื่องราวที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร, ขอ้มูลหรือเบาะแสในการทุจริต รวมถึงเรื่องส่วนตัวของ
พนักงาน ที่ต้องการสื่อสารเพื่อแจ้งต่อผู้บริหารโดยตรง โดยช่องทางสื่อสารดังกล่าวจะถูกเก็บรกัษาเป็น
ความลับโดยจะมีเพียงผูบ้ริหารเท่านั้นที่รูเ้รื่องราวที่พนักงานแจง้ บริษัทจึงไดด้  าเนินการ เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารดงักลา่วภายใตโ้ครงการ "คุณฟ้อง บุญฟัง" 
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โดยโครงการดังกล่าว มีวิธีการสื่อสารกับผู้บริหารสองทางหลัก คือการสื่อสารผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนกิส ์(E-mail) และการสื่อสารผ่านจดหมายปิดผนึก มีขัน้ตอนดงันี ้ 

วิธีกำรใช้ 
1. สามารถเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์โดยเขา้ไปที่ https://login.live.com 
2. Login อีเมล (Email) : boon-fung@hotmail.com 

รหสัผ่าน (Password) : Boonfung1234 ( B ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ ) 
3.  เมื่อเขา้สูห่นา้จดหมาย ใหเ้ลือก NEW หรือ ขอ้ความใหม่ เพื่อจะท าการเปิดหนา้ใหม่ส าหรบัเขียน

ขอ้ความรอ้งทกุข ์
4. เมื่ อ เขี ย น ข้ อ ค ว าม เป็ น ที่ เ รี ย บ ร้อ ย แ ล้ ว ให้  ก ด ส่ ง  (Send To) ม าที่ อี เม ล  (E-mail) 

boon@chewathai.com โดยลงชื่อผูส้่งมาในขอ้ความรอ้งทุกขน์ั้นหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามหากขอ้ความ 
หรือ เรื่องราวเป็นลกัษณะที่ตอ้งการค าตอบ หรือ ตอ้งการค าชีแ้จง ขอใหท้่านระบุ อีเมล, เบอรโ์ทรศพัท,์ ที่อยู่ 
ที่ท่านตอ้งการใหส้ง่ค าตอบ หรือ ค าชีแ้จงนัน้ไปถึง 

5. หลงัจากท าการสง่ (Send) ขอ้มลูเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ใหท้่านเขา้เมน ูรายการที่สง่ (Send) แลว้ท า
การลบ (Deleted) ขอ้ความที่ท่านสง่ทกุครัง้เพื่อปอ้งกนับุคคลอ่ืนอ่านขอ้ความที่ท่านสง่  

6. ทั้งนีส้  าหรบัพนักงาน ที่ไม่สามารถใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิคสไ์ด ้สามารถท าการรอ้งทุกขไ์ดโ้ดย
การเขียนจดหมายปิดผนึก สง่มายงั 

ที่อยู่  โครงการคณุฟ้อง บญุฟัง 
1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตดี   
ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 

เงื่อนไขการใชช้่องทาง “คณุฟ้อง บญุฟัง” 

1. ใชถ้อ้ยค าที่สภุาพในการเขียนเรื่องรอ้งทกุข ์
2. ไม่ควรลงชื่อลงในขอ้ความรอ้งทกุขน์ัน้ๆ 
3. ท าการลบขอ้มลูที่สง่ทกุครัง้ เพื่อปอ้งกนับคุคลอื่นอ่านขอ้ความ 
4. เพื่อประโยชนแ์ก่พนกังานการสง่ขอ้ความควรมีขอ้มลูประกอบและรายละเอียดมากที่สดุ 
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ทัง้นี ้การรอ้งเรียนจะถือเป็นความลบัสงูสดุ และผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งเรียนไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่
จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผูร้อ้งเรียน อย่างไรก็ดีหากผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเองจะท าให้บริษัทสามารถแจง้ผลการ
ด าเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รอ้งเรียนใหท้ราบได ้

ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลหรือ
หน่วยงานที่ไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนหรือผู้ไดร้บัมอบหมายสามารถเชิญใหพ้นักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ขอ้มูล หรือขอให้
จดัสง่เอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งมาเพื่อการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ 

3. หากตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นความจรงิ บรษิัทจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

- ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนเป็นเรื่องที่บรษิัทกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจของบรษิัท ใหเ้สนอเรื่องพรอ้มความเห็น และก าหนดแนวทางในการปฏิบติัที่ถกูตอ้ง
ต่อผูม้ีอ  านาจด าเนินการในบริษัทพิจารณาด าเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องส าคญั เช่น เป็นเรื่องที่
กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแยง้กับนโยบายในการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัท หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นตน้ ใหเ้สนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 

- ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูใ้ดผูห้นึ่ง ใหเ้สนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 

กำรคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแส 

1. ผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยอาจท าใหเ้กิดความเสียหายกับ
ตนเอง แต่ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตุอันควร
เชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษิัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม หากผูร้อ้งเรียนเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะท าใหผู้ร้บัข้อรอ้งเรียน
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ยิ่งขึน้ 
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2. ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งบริษัทจะถือเป็นความลบั และเปิดเผยเท่าที่จ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผูร้อ้งเรียน แหล่งที่มาของขอ้มลู หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีผู้ร้บัผิดชอบในทุกขัน้ตอน
จะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลที่ไดร้บัรูไ้วใ้นชัน้ความลบัสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็น
การกระท าความผิดวินยั 

3. กรณีที่ผูร้อ้งเรียนเห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียน
สามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได ้หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการ
คุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโนม้ที่จะเกิดความเสียหาย หรือ
ความไม่ปลอดภยั 

4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบั ติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลนัน้ อนัมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอ่ืนนัน้ไดร้อ้งเรียน ไดแ้จง้ขอ้มูล 
รอ้งเรียนหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ หรือ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนัน้ฟ้องรอ้งด าเนินคดี เป็นพยาน ให้
ถอ้ยค า หรือใหค้วามร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานรฐั ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยที่ตอ้งไดร้บั
โทษ ทั้งนี ้อาจไดร้บัโทษตามที่กฎหมายก าหนดไวห้ากการกระท านั้นถือเป็นการกระท าความผิดตาม
กฎหมาย 

5. ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม 

6. หากขอ้รอ้งเรียนของผูร้อ้งไม่ไดถู้กด าเนินการ หรือไดร้บับรรเทาความเสียหายในเวลาอนัควรจากผูร้บัขอ้
รอ้งเรียน ผูร้อ้งสามารถรอ้งเรียนไปยงัผูร้บัขอ้รอ้งเรียนท่านอ่ืนไดโ้ดยไม่จ ากดั 
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