นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
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การแจ้งเบาะแส
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มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
บทลงโทษ
นโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
การทบทวนนโยบาย
ภาคผนวก
10.1 ตัวอย่างกระบวนการดําเนินการ
10.2 A-CMP-05 ผังขัน้ ตอนกระบวนการดําเนินการแจ้งเบาะแส

หน้ า
3
3
3
5
5
6
6
6
7
8
8
10

1.

วัตถุประสงค์
บริษัทฯ เห็นความสําคัญของการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนเพื่อรับฟั งความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ทัง้ จากบุคลากรและจากบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหรือมีความเสีย่ ง
ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือจากการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจรวมถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตของบุคลากรของบริษทั ฯ นอกจากนี้ยงั เป็ นเครื่องมือในการ
เฝ้ าระวัง ติดตามการดําเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ และเป็ นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานให้มี
ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแจ้งเบาะแสจึงจัดทําขึน้ เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มสี ่วนได้เสียจากการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หรือพฤติกรรมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรและบุคคลภายนอก ตลอดจนเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ซึง่ มีกระบวนการทีช่ ดั เจน สุจริต โปร่งใส และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล

2.

ขอบเขต
2.1
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทําใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ท่มี ิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
รวมถึงการทุจริต การยักยอกทรัพย์ การคอร์รปั ชันและการติดสินบน
2.2
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงินเป็ นการตัง้ ใจหลอกลวงผู้อ่นื ด้วยการ
แสดงข้อความเท็จหรือปกปิ ดข้อความจริงซึง่ ควรบอก
2.3

พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินธุรกรรมทีฝ่ ่ าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั

2.4

พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ หรือการล่วงละเมิด หรือผิดจริยธรรม

3.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ

3.1

ผูบ้ ริหาร

3.1.1 จัดให้มกี ระบวนการดําเนินงานและช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน รวมทัง้ มาตรการการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน และผูร้ ายงานข้อมูลอย่างเหมาะสม ชัดเจน
3.1.2 จัดให้มโี ครงสร้างผูร้ บั ผิดชอบในการรับและการสอบสวนเรือ่ งเบาะแสและเรือ่ งร้องเรียน
3.1.3 จัดให้มกี ารสื่อสารทําความเข้าใจให้บุคลากรและบุคคลภายนอกรับทราบเรื่องนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
กระบวนการ ตลอดจนช่องทางการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
3.1.4 จัดให้มกี ารเปิ ดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และการรายงานความคืบหน้าและสรุปผล
การพิจารณาเรือ่ งเบาะแสและเรือ่ งร้องเรียน
3.2

ผูแ้ จ้งเบาะแส เรือ่ งร้องเรียน
ได้แก่ บุคลากร บุคคลภายนอก คูค่ า้ ธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ

3.2.1 เปิ ดเผยชือ่ ตนเองเมือ่ แจ้งเบาะแส
3.2.2 แจ้งเบาะแสและ/หรือเรื่องร้องเรียนให้หน่ วยงาน ผูร้ บั ผิดชอบในการรับเรื่องเบาะแสรับทราบหากพบ
เห็นหรือมีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่ามีการกระทําผิดทีเ่ ข้าข่ายพฤติกรรมตาม “ข้อ 2 ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส”
3.2.3 ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
3.2.4 ทําความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบาย
3.3

ผูร้ บั เรือ่ งเบาะแส เรือ่ งร้องเรียน
ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชา และ/หรือหัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ
3.3.1 รวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานเรือ่ งเบาะแส/เรือ่ งร้องเรียน
3.3.2 ส่งเรือ่ งเบาะแส/เรือ่ งร้องเรียนทีผ่ า่ นการพิจารณาให้ผสู้ อบสวนเรือ่ งเบาะแส/เรือ่ งร้องเรียน

3.3.3 จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาเรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียน การกระทําผิดและการทุจริตให้ผู้แจ้ง
เบาะแส ผูถ้ กู ร้องเรียน คณะผูส้ อบสวน และผูบ้ ริหาร
3.3.4 บันทึกความคืบหน้าและจัดเก็บข้อมูล
3.4

ผูส้ อบสวนเรือ่ งเบาะแส เรือ่ งร้องเรียน

3.4.1 กรณีการแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 ให้ฝ่ายปฏิบตั กิ ารเป็ น
ผูส้ อบสวน
3.4.2 กรณีการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับพฤติกรรมตามข้อ 2.3 หรือข้อ 2.4 ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูส้ อบสวน
3.4.3 กรณี การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 เป็ นเรื่องที่ซับซ้อนให้หวั หน้ าฝ่ าย
ปฏิบตั กิ ารเป็ นผูส้ อบสวน
4.

การแจ้งเบาะแส

4.1

ช่องทางการให้คาํ ปรึกษา

ก่อนการแจ้งเบาะแส หากบุคลากรไม่แน่ ใจว่าการกระทํานัน้ ๆ เข้าข่ายพฤติกรรมตาม “ข้อ 2 ขอบเขตของการ
แจ้งเบาะแส” และต้องการข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายและขัน้ ตอนการแจ้งเบาะแส สามารถหาข้อมูลได้จากนโยบายและ
แนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมทัง้ ปรึกษาหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งการรับแจ้งเบาะแสและข้อ
ร้องเรียน

4.2

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บุคลากร บุคคลภายนอก คูค่ า้ ธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจสามารถแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับพฤติกรรมตาม “ข้อ 2
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส” ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
4.2.1 หน่วยงานและช่องทางรับเรือ่ งเบาะแสจัดตัง้ ขึน้ เช่น สร้างบัญชีผใู้ ช้งานอีเมลเพือ่ รับเรือ่ งแจ้งเบาะแส
เป็ นการเฉพาะ จดหมายปิ ดผนึก เป็ นต้น
4.2.2 เว็บไซต์ของบริษทั ฯ https://www.t-cmt.co.th/
5.

กระบวนการดําเนิ นการ

5.1

รวบรวมข้อเท็จจริ ง

ผูร้ บั เรือ่ งเบาะแส/เรือ่ งร้องเรียนดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน รวมทัง้ ส่งเรือ่ ง
เบาะแส/เรือ่ งร้องเรียนทีผ่ า่ นการพิจารณาให้ผสู้ อบสวนเรือ่ งเบาะแส
5.2

กระบวนการสอบสวน
ผูส้ อบสวนเรือ่ งเบาะแสตามข้อ 3.3 สอบสวนการกระทําผิด

5.3

รายงานผล

ผูร้ บั เรือ่ งเบาะแสรายงานผลแก่ผแู้ จ้งเบาะแส ผูถ้ ูกร้องเรียน ผูบ้ ริหารทราบ (ตัวอย่างกระบวนการดําเนินการ
ตามภาคผนวก)
6.

มาตรการคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน และผูร้ ายงานข้อมูล

6.1

ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรียนหรือผูร้ ายงานข้อมูลเป็ นบุคลากรในบริ ษทั ฯ
6.1.1 บริษทั ฯ จะคุม้ ครองปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูร้ ายงานข้อมูลไม่ให้ถูกข่มขูค่ ุกคาม

6.1.2 บริษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยรายชือ่ ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูร้ ายงานข้อมูล และรายละเอียดของการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องให้บุคคลอื่นทีไ่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องทราบ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
เท่านัน้
6.1.3 บริษทั ฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน เปลีย่ นตําแหน่งงาน ลักษณะงาน ลงโทษทางวินัยต่อผูแ้ จ้ง ผูร้ อ้ งเรียน
หรือผูร้ ายงานข้อมูลทีม่ ไิ ด้มเี จตนาให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ
6.2

ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรียนหรือผูร้ ายงานข้อมูล เป็ นบุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกิ จ หรือพันธมิ ตรทางธุรกิ จ
6.2.1 บริษทั ฯ จะคุม้ ครองปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูร้ ายงานข้อมูลไม่ให้ถูกข่มขูค่ ุกคาม

6.2.2 บริษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยรายชือ่ ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูร้ ายงานข้อมูล และรายละเอียดของการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องให้บุคคลอื่นทีไ่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องทราบ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
เท่านัน้
7.

บทลงโทษ

บุคลากรทีแ่ จ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต บริษทั ฯ จะไม่ดาํ เนินการลงโทษใดๆ ต่อ
บุคลากรทีแ่ จ้งเบาะแสดังกล่าว หากผลการสอบสวนพบว่าได้กระทําด้วยเหตุแห่งเจตนาให้รา้ ยหรือจงใจให้เกิดผลที่
เป็ นการให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ในกรณีทผ่ี แู้ จ้งเบาะแสเป็ นบุคลากร จะพิจารณาสอบสวนและดําเนินการตามข้อกําหนด
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส่วนในกรณีทผ่ี แู้ จ้งเบาะแสเป็ นบุคคลภายนอก ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจทําให้บริษทั ฯ
ได้รบั ความเสียหาย บริษทั ฯ อาจพิจารณาดๆเนินการตามกฎหมาย
8.

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

8.1

นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน

9.

การทบทวนนโยบาย
ผูบ้ ริหารและคณะทํางานจะร่วมกันทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปี ละหนึ่ง

10.

ภาคผนวก

10.1 ตัวอย่างกระบวนการดําเนิ นการ
10.1.1 รวบรวมข้อเท็จจริง
 ผูร้ บั เรือ่ งเบาะแส/เรือ่ งร้องเรียนดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อมูลเรือ่ งเบาะแส/เรือ่ ง
ร้องเรียน เพือ่ ให้ได้หลักฐานทีใ่ ช้ยนื ยันกับข้อมูลทีไ่ ด้รบั
 ผูร้ บั เรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียนส่งเรือ่ งเบาะแส/เรือ่ งร้องเรียนทีผ่ ่านการพิจารณาให้ผสู้ อบสวนเรื่อง
เบาะแส/เรือ่ งร้องเรียน
10.1.2 กระบวนการสอบสวน
 กรณี การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 ให้ฝ่ายปฏิบตั กิ ารเป็ นผู้สอบสวน
เรือ่ งเบาะแส
 กรณี การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมตามข้อ 2.3 หรือข้อ 2.4 ให้ฝ่ายทรัพยากรบุ คคลเป็ นผู้
สอบสวนเรือ่ งเบาะแส
 กรณีการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับพฤติกรรมตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 เป็ นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนเกีย่ วพันกับหลาย
หน่วยงาน ให้หวั หน้าฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเป็ นผูส้ อบสวนเรือ่ งเบาะแส
 การรายงานสรุปผลเรือ่ งเบาะแสรายไตรมาสจะต้องระบุถงึ คําแนะนํา เรือ่ งร้องเรียน เรือ่ งเบาะแส และ
ข้อมูลที่ได้รบั ระหว่างไตรมาสนัน้ รวมทัง้ รายงานความคืบหน้ าการดําเนินการให้กบั ผู้บริหารอย่าง
เป็ นความลับ
10.1.3 รายงานผล
 ผู้รบั เรื่องเบาะแส/เรื่องร้องเรียนแจ้งความคืบหน้ าและผลการพิจารณาให้กบั ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูก
ร้องเรียน ผูบ้ ริหาร
 การเปิ ดเผยข้อมูลการแจ้งเบาะแส/เรือ่ งร้องเรียนต่อสาธารณะต้องรายงานดังต่อไปนี้
(1) จํานวนการแจ้งเบาะแส/เรือ่ งร้องเรียนทีถ่ กู สอบสวน ปิ ดคดี และทีม่ กี ารลงโทษ
(2) ประเภทของพฤติกรรมทีถ่ กู ร้องเรียนหรือถูกสอบถามผ่านทางช่องทางการให้คาํ ปรึกษา
(3) มาตรการแก้ไขจากเรื่องแจ้งเบาะแส/เรือ่ งร้องเรียน
ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการแจ้งเบาะแส/เรือ่ งร้องเรียนต่อสาธารณะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร

10.2 A-CMP-05 ผังขันตอนกระบวนการดํ
้
าเนิ นการแจ้งเบาะแส
เริ่มต้น

รับเรื่ องร้องเรี ยน

รวบรวมข้อเท็จจริ งและจําแนก
ประเภทเรื่ องร้องเรี ยน

1-2 วัน

ดําเนินธุรกรรมใดๆที่ฝ่าฝื นกฎข้อบังคับ
ของบริ ษทั และ/หรื อกฎหมาย

คอร์รัปชัน่ / ยักยอกทรัพย์ /
ติดสิ นบน / ฉ้อโกง
ไม่ซบั ซ้อน

ส่งเรื่ องให้ฝ่ายปฏิบตั ิการ
สอบสวน

ซับซ้อน

ส่ งเรื่ องให้หวั หน้าฝ่ าย
ปฏิบตั ิการสอบสวน

1-2 วัน

ส่ งเรื่ องให้หวั หน้าฝ่ าย
ปฏิบตั ิการสอบสวน

1-2 วัน

3-5 วัน

สรุ ปผล

สรุ ปผล

สรุ ปผล

การล่วงละเมิด / การกระทํา
ผิดทางจริ ยธรรม

1-2 วัน

1-2 วัน

1-2 วัน

รายงานผลให้ผู ้
แจ้งเบาะแส/ผู ้
ร้องเรี ยน และ
ผูบ้ ริ หารทราบ

รายงานผลให้ผู ้
แจ้งเบาะแส/ผู ้
ร้องเรี ยน และ
ผูบ้ ริ หารทราบ

รายงานผลให้ผู ้
แจ้งเบาะแส/ผู ้
ร้องเรี ยน และ
ผูบ้ ริ หารทราบ

จบ

จบ

จบ

