นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด
บริษทั เครือไทย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับ การรับ เรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต การประพฤติมิชอบ และการ
ปฏิบตั ิท่ขี ดั ต่ อระเบียบของบริษัท มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี
1.2 เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ทีก่ ระทาการแทนบริษทั ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม
และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย การกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจรวมทัง้ ระเบียบ
ต่างๆ ของบริษทั
1.3 เพื่อให้ผู้ทต่ี ้องการแจ้งถึงการปฏิบตั ิงานของกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ทีก่ ระทาการแทนบริษัท ที่ขดั
หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้บริษทั ทราบ โดยผ่านช่องทางการแจ้งต่างๆ ทีบ่ ริษทั จัดเตรียมให้
1.4 เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลใดที่ให้ความร่วมมือกับ บริษัท ด้วยความสุจริตใจได้รบั ความ
คุม้ ครอง รวมถึงได้รบั การป้ องกันจากการถูกกลันแกล้
่
งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
2. คานิ ยาม
“บริษทั ” หมายถึง บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษทั ของบริษทั
“พนักงาน” หมายถึง ผูบ้ ริหาร พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ทีป่ รึกษา และลูกจ้างของบริษทั
“ผู้บงั คับ บัญ ชา” หมายถึง พนักงานระดับ บริห าร หรือ พนัก งานระดับ ผู้จดั การ ที่พ นักงานไว้วางใจที่จะแจ้งเรื่อ ง
ร้องเรียนตามระเบียบนี้
“ระเบียบ” หมายถึง ระเบียบ ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนดหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี รียกชื่ออย่างอื่นและมีผลบังคับกับการปฏิบตั ิ
ของบริษทั
“การประพฤติผดิ ” หมายถึง การกระทาทีฝ่ ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษทั และนโยบายการ
กากับ ดูแลกิจการที่ดีแ ละจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจ ของบริษัท รวมถึงประพฤติอ ันมิชอบในรูป แบบและ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.
“การทุจริต” หมายถึง การกระทาใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทม่ี คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือ
ผูอ้ ่นื ซึง่ รวมถึงการกระทา ดังนี้
-

“การลักทรัพย์” หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อ่นื หรือที่ผูอ้ ่นื เป็ นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป โดยต้องการจะ
ครอบครองทรัพย์นนั ้ ไว้เพื่อตนเองเอาไปขายหรือให้กบั บุคคลทีส่ ามก็ตามแต่

-

“การยักยอกทรัพย์” หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซ่งึ เป็ นของผู้อ่นื หรือซึ่งผู้ อ่นื เป็ นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
เบียดบังเอาทรัพย์นนั ้ เป็ นของตนเองหรือบุคคลทีส่ าม

-

“การคอร์รปั ชัน”
่ หมายถึง การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื
ใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องหน่ วยงานเอกชน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้
บุคคลหรือหน่ วยงานเหล่านัน้ ใช้อานาจหน้าทีท่ ม่ี อี ยู่ การกระทา ไม่กระทา เร่งรัด หรือประวิงการกระทาใด
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อันมิชอบด้วยอานาจหน้าทีเ่ พื่อประโยชน์ของบริษทั เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียม
กาหนดให้กระทาได้
3. ขอบเขตของเรือ่ งร้องเรียนหรือเบาะแส
3.1 กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ทีก่ ระทาการแทนบริษทั อาจถูกร้องเรียนตามระเบียบนี้หากมีการกระทาที่
ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต ามกฎหมาย หรือ ระเบีย บของบริษัท รวมถึงนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดีแ ละ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษทั
ทัง้ นี้ เหตุการณ์ ท่อี าจนาไปสู่การใช้กลไกตามนโยบายฉบับนี้อาจครอบคลุมการประพฤติอนั มิชอบในรูปแบบ
ต่างๆ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
•

การกระทาความผิดทางอาญาหรือการยุยงให้กระทาความผิด

•

การกระทาทีส่ มุ่ เสีย่ งใดๆ ซึง่ รวมถึงการทุจริต การให้สนิ บน และการขูก่ รรโชก

•

การไม่ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือแนวทางปฏิบตั ใิ นด้านกฎหมายหรือการกากับดูแล

•

การกระทา ความประพฤติ หรือการละเว้นการกระทาในทางบัญชี รายงาน บันทึกรายการ และแนวทางปฏิบตั ิ
และ/หรือการรายงานทางการเงินหรือการควบคุมภายในทีม่ พี ริ ุธหรือไม่เป็ นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ วไป
ั่

•

เมื่อเกิดเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใด

•

เมื่อเกิดเหตุการณ์ทก่ี ่อให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อม

•

การกระทาทีเ่ ป็ นการกระทาผิดร้ายแรง

•

การกระทาโดยเจตนาให้บริษทั เสียหายหรือเสียประโยชน์

•

กรณีท่ไี ม่สามารถแก้ไขหรือดาเนินการตามขัน้ ตอนอันสมเหตุผลในการรายงานเรื่องที่อาจทาให้เกิดค่าใช้จ่าย
หรือความเสียหายร้ายแรงต่อบริษทั โดยไม่อาจหลีกเลีย่ งได้

• การปิ ดบังการกระทาความผิดประเภทต่างๆ ข้างต้นโดยเจตนา
3.2 บริษัทส่งเสริมให้ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนเปิ ดเผยตัวตน (เฉพาะกับหน่ วยรับแจ้งเรื่องร้องเรียน) และ/หรือให้ขอ้ มูล
หลักฐานทีช่ ดั เจนเพียงพอ เกีย่ วกับการประพฤติผดิ โดยผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองตามข้อ 6.
3.3 ในกรณีท่ผี ู้แจ้งเรื่องร้องเรียนไม่เปิ ดเผยตัวตนให้ทราบ ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน เมื่อรับเรื่องร้องเรียนจะ
พิจารณาถึงข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียนว่า มีข้อ มูลที่ระบุ รายละเอียดข้อเท็จจริง หรือ หลัก ฐานที่มีช ัดเจน
เพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รบั เรื่องร้องเรียนหากเป็ นไปตามกรณี ดังนี้
(1)
เรื่องทีไ่ ม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือพฤติการณ์ก ระทาการทุจริต หรือประพฤติผดิ ทีช่ ดั เจนเพียงพอทีจ่ ะ
ดาเนินการสืบสอบสวนข้อเท็จจริงได้
(2)
เรื่องทีก่ ลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธรุกจิ ตามระเบียบปฏิบตั วิ ่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่องวินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ของบริษัท หรือเรื่องที่หน่ วยงานที่มอี านาจได้รบั ไว้พิจารณา
หรือได้วนิ ิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็ นธรรมแล้ว และไม่มพี ยานหลักฐานใหม่ซง่ึ เป็ นสาระสาคัญเพิม่ เติม
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4. บุคคลที่สามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนหรือเบาะแส
บุคคลใดที่ท ราบเรื่องร้องเรียนหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รบั ความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ว่ากรรมการ
พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทาการแทนบริษัท มีการประพฤติผดิ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดย
บริษทั ส่งเสริมให้ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส เปิ ดเผยตัวตน และ/หรือ ให้ขอ้ มูลหลักฐานทีช่ ดั เจนมากพอเกีย่ วกับ
การประพฤติผดิ ของผูถ้ ูกร้องเรียน และควรแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพื่อเป็ นช่องทางในการสือ่ สารกับบริษทั
5. การรายงานข้อมูลที่เป็ นเท็จ
กรณีทม่ี หี ลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผูแ้ จ้งเรื่องร้องมีพฤติการณ์ชดั แจ้งว่าแจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่
สุจริต (เช่น เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการร้องทุกข์ส่วนตัวหรือมีเจตนาทาให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม
บริษทั ) หรือเป็ นข้อมูลทีพ่ นักงานไม่เชื่ออย่างแท้จริงว่าเป็ นความจริง (เช่น ข่าวลือ) หรือในกรณีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ น
การกระทาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การกระทาดังกล่าวจะถือเป็ นความผิดทางวินัยและอาจถือเป็ นการกระทาผิด
ร้ายแรง บริษัท จะจัด ให้มีการดาเนิ นการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบีย บของบริษัท ต่ อไป โดยบริษัท
จาเป็ นต้องดาเนินการเพื่อปกป้ องชื่อเสียงของผูถ้ ูกร้องเรียน ดังนี้
5.1 ในกรณีทผ่ี แู้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเป็ นพนักงาน ให้ดาเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
บริษทั ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.2 ในกรณี ท่ีผู้แ จ้งเรื่อ งร้อ งเรีย นหรือ เบาะแสเป็ น บุ ค คลภายนอก และบริษัท ได้รบั ความเสีย หาย บริษัท อาจ
พิจารณาดาเนินคดีกบั ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนด้วย
6. บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้ าที่
6.1 คณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายให้กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูด้ ูแลและกาหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสทีผ่ ่านเข้ามาตามช่องทางทีก่ าหนด
6.2 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ ให้บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ านและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูร้ บั เรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยทาหน้าทีร่ บั เรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสทีผ่ ่าน
เข้ามาตามช่องทางทีก่ าหนดไว้ในข้อ 9.
6.3 ผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่บริหาร จัดการ รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รบั พิจารณาความชัดแจ้งเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้น และหากมีขอ้ มูล
ความจริงจะดาเนินการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานและพยานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6.4 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตัง้ บุคคลหรือ คณะอนุ กรรมการเพื่อสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และพิจารณาข้อมูลที่ได้รบั ร้องเรียนรวมถึงข้อมูลหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม และหากเห็น ว่าการประพฤติผิดที่
เกิดขึน้ เกิดจากความตัง้ ใจ หรือมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั อย่างมีสาระสาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาดาเนินการโดยใช้มาตรการทีเ่ หมาะสม เพื่อปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าวให้ถูกต้อง
6.5 บริษัทจะแจ้งการดาเนินการ แก้ไข ปรับปรุง ตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รบั มา ให้ผู้รอ้ งเรียนหรือผู้แจ้ง
เบาะแสได้ทราบตามขัน้ ตอนภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
6.6 ผูถ้ ูกร้องเรียนได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ทีก่ ระทาการแทนของบริษทั ทีถ่ ูกร้องเรียกหรือกล่าวหา
โดยผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนว่ามีการประพฤติผดิ ข้อ 2.
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6.9 ในการพิจารณาเรื่องที่ได้รบั ร้องเรียนหรือเบาะแส หากพบว่ามีบุคคลอื่นเป็ นผู้ร่วมกระทาการ สนับ สนุ นการ
กระทา จ้างวาน หรือสังการเกี
่
ย่ วกับเรื่องร้องเรียนด้วย ให้ถอื ว่าบุคคลอื่นนัน้ เป็ นผูถ้ ูกร้องเรียนด้วย
6.10 ผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั การขอ
ความร่วมมือจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง หรืออาจเกีย่ วข้องกับเรื่องร้องเรียน
7. การให้ความคุ้มครองผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสจะได้รบั ความคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมจากบริษทั เช่น ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตาแหน่ งงาน
หรือลักษณะงาน และสถานที่ทางาน รวมไปถึงการไม่พกั งาน ไม่ข่มขู่ หรือรบกวนการปฏิบตั ิงาน การเลิก จ้าง หรือ
การอื่นใดที่มลี กั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้นัน้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือ
เบาะแส หรือข้อมูลเกี่ยวกับ การแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส จะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่ อผู้ไม่
เกีย่ วข้อง เว้นแต่ทจ่ี าเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
บุคคลใด ๆ ทีไ่ ด้รบั ทราบเรื่องการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส หรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือ
เบาะแสตามระเบียบนี้ จะต้องปกป้ อ งข้อมูลเรื่อ งการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ห รือที่เกี่ย วข้อ งกับ เรื่องการ
ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสให้เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยต่ อบุคคลอื่น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้แจ้งร้องเรียนหรือเบาะแส แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่กรณีทม่ี คี วามจาเป็ นใน
ขัน้ ตอนการดาเนินการตามระเบียบนี้ หรือตามที่กฎหมายกาหนด หากมีการจงใจฝ่ าฝื นนาข้อมูลออกไปเปิ ดเผย
บริษทั จะดาเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ดาเนินการทางกฎหมายกับผูท้ ฝ่ี ่ าฝืน แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ บริษัท จะไม่ ยอมให้มีการกระท าใดๆ อันเป็ น การตอบโต้พ นักงานที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และจะ
ดาเนินการทางวินัยต่อบุคคลทีพ่ บว่าได้กระทาการตอบโต้ดงั กล่าว โดยบริษทั จะดาเนินการตามขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสม
เพื่อป้ องกันมิให้สภาพแวดล้อมในการทางานและ/หรือความสัมพันธ์ดา้ นการทางานของพนักงานที่แสดงตนและแจ้ง
เบาะแสเพื่อประโยชน์ของบริษทั โดยรวมได้รบั ผลกระทบ
8. ระยะเวลาการสอบสวน
การสอบสวนจะเริม่ ดาเนินการโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะสามารถทาได้ โดยคานึงถึงลักษณะความร้ายแรงของข้อกล่าวหา/
ข้อร้องเรียน และจะดาเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่ อคุณภาพและรายละเอียดของการ
สอบสวน การตรวจสอบขัน้ ต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวน และจะดาเนินการภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ข้อ
กล่าวหา/ข้อร้องเรียน
9. ช่องทางในการแจ้งเรือ่ งร้องเรียนหรือเบาะแส
ผู้แ จ้งเรื่อ งร้อ งเรีย นสามารถแจ้ง เรื่อ งร้อ งเรีย นหรือ เบาะแส โดยระบุ ให้ช ัด เจนว่ า เป็ น เอกสารลับ ผ่ า นช่ อ งทาง
ดังต่อไปนี้
9.1 จดหมายส่งทางไปรษณีย์
ติดต่อ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีอ่ ยู่: บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ ที่ 12
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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9.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ติดต่อ: คณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail address: supaporn.r @segroup.co.th
10. บทลงโทษ
ผูใ้ ดกระทาการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ รวมทัง้ มีพฤติกรรมทีก่ ลันแกล้
่
งข่มขู่ ลงโทษ
ทางวินัย หรือเลือกปฏิบตั ิ ด้วยวิธกี ารอันไม่ชอบธรรม เนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสตามระเบียบนี้ ถือว่าผูน้ นั ้ กระทาผิดวินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้
ความเสียหายแก่บริษทั หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่ง และทางอาญาหรือ
ตามกฎหมายอื่นต่อไปด้วย
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2561

(นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี)
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
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