ประกาศ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ที่ 003 / 63
เรื่ อง นโยบายการรับเรื่ องร้ องเรียนและการให้ ความคุ้มครอง
(Whistleblowing and Complaints Handling Policy)
หลักการ
เพื่อให้บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) "GPSC" หรื อ "บริ ษทั ฯ" มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ตามมาตรการในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันของบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ฯ จึงกาหนดให้มีการ
ปรั บปรุ งนโยบายฉบับนี้ เพื่ อใช้เป็ นแนวทางการดาเนิ นการจัดการข้อร้องเรี ยนของบริ ษทั ฯ พร้ อมทั้งกาหนดให้มี
กระบวนการสอบสวน และหน่ วยงานที่ รับผิดชอบในการดาเนิ นการป้ องกันการทุ จริ ตและคอร์ รัปชันที่ ชดั เจน โดย
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั ิงานไว้ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1)
เพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สอดคล้อง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2)
เพื่อให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดาเนิ นธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3)
เพื่อป้องกันความเสี่ ยง และเพื่อป้องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุม่ รวมถึงผูท้ ี่แจ้ง
เบาะแสหรื อเรื่ องร้องเรี ยนด้วยความสุ จริ ตให้ได้รับความคุม้ ครองอย่างเป็ นธรรม
ส่ วนที่ 1 บททั่วไป
1.1 คานิยาม
“บริษทั ฯ” หมายความว่า บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) หรื อ GPSC
“บริษทั ย่ อย” หมายความว่า บริ ษทั หรื อ นิ ติบุคคลที่ GPSC มีอานาจควบคุม หรื อถือหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั
หรื อ นิ ติบุคคลนั้น เกิ นกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ น้ เองโดยตรงหรื อถือหุ น้ โดยอ้อม ผ่านบุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดก็
ตาม
“บริษทั ร่ วม” หมายความว่า บริ ษทั ที่ GPSC หรื อ บริ ษทั ย่อย ถือหุน้ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ
20 แต่ ไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั และมี อานาจในการมี ส่วนร่ วมตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานของบริ ษทั

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ รวมถึงพนักงานทดลองงาน พนักงานตามสัญญาจ้างและ
พนักงานตามสัญญาจ้างโครงการ
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า พนักงานที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่ผจู ้ ดั การแผนกขึ้นไป หรื อตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขึ้น
ไป ซึ่ งมีอานาจหน้าที่ในการสัง่ การ มอบหมายงาน กากับควบคุมการทางานให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
“ปตท.” หมายความว่า บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
“เรื่ องร้ องเรียน” หมายความว่า เรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามที่กาหนดไว้ตามนโยบายนี้
“การประพฤติผิด” หมายความว่า การกระทาที่ ฝ่าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อก าหนด ค าสั่ง
ประกาศ ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งรวมถึงการทุจริ ตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น
“การทุจริต” หมายความว่า การกระทาใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สาหรับตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น ซึ่ งรวมถึงการกระทา ดังนี้
1) การยักยอกทรัพย์ หมายความว่า การครอบครองทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นของผูอ้ ื่น หรื อซึ่ งผูอ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย
เบียดบังเอาทรัพย์น้ นั เป็ นของตนหรื อบุคคลที่สาม
2) การคอร์ รัปชัน หมายความว่า การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยู่ในรู ปแบบใด ๆ ซึ่ งหมายรวมถึงการเรี ยก รับ หรื อ ยอม
จะรั บ ให้ สัญญาว่าจะให้ทรั พย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐต่างประเทศ
หน่ วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานเอกชน หน่ วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรื อหน่ วยงานเหล่านั้น
ใช้อานาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทาการ ไม่กระทาการ เร่ งรัด หรื อประวิงการกระทาใดอันมิชอบด้วยอานาจหน้าที่
เพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเอง บริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่ อ ย และ บริ ษ ัท ร่ ว ม เว้น แต่ เป็ นกรณี ที่ ก ฎหมาย จารี ต และ
ขนบธรรมเนี ยมกาหนดให้กระทาได้
3) การฉ้ อโกง หรื อ การตกแต่ งเอกสารทางการเงิน หมายความว่า การหลอกหลวงผูอ้ ื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จ
หรื อ ปกปิ ดข้อความจริ งซึ่ งควรบอกให้แ จ้ง และโดยการหลอกหลวงดัง ว่า นั้น ได้ไ ปซึ่ งทรั พ ย์จาก ผูถ้ ู ก
หลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม หรื อทาให้ผถู ้ ูกหลอกลวงหรื อบุคคลที่ สาม ทา ถอน หรื อทาลายเอกสารสิ ทธิ ใด ๆ
1.2 ขอบเขตในการพิจารณาเรื่ องร้ องเรียนและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.2.1 ช่ องทางการร้ องเรียน
• จดหมาย : ระบุหน้าซองถึงผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนในข้อ 1.2.3
ที่อยู่ : บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
• จดหมายอิเล็คทรอนิ กส์ (E-mail Address) whistleblowing_complaint@gpscgroup.com

1.2.2

1.2.3

1.2.4

• เว็บไซต์บริ ษทั ฯ : http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing
• แจ้งด้วยตนเองที่ : ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนในข้อ 1.2.3
• โทรศัพท์ : 02-140-4600 แจ้งเรื่ องที่ ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนในข้อ 1.2.3
ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรียน ได้ แก่
• บุคคลใดที่พบเห็น หรื อสงสัยโดยสุ จริ ต ว่ามีการกระทาที่ทุจริ ตหรื อฝ่ าฝื นกฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับข้อกาหนด คาสั่ง ประกาศ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ไม่ว่า
ตนเองจะได้รับความเสี ยหายหรื อไม่ก็ตาม
• พนักงานที่ถูกกลัน่ แกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั โดยไม่เป็ นธรรม หรื อโดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรื อถูกเลือกปฏิบตั ิ ด้วยวิธีการอันไม่
ชอบที่เกี่ยวเนื่ องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่ องมาจากการที่ตนได้ร้องเรี ยน ให้ขอ้ มูล หรื อ จะให้
ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยน หรื อรวบรวมข้อเท็จจริ งให้แก่ผรู ้ ับเรื่ อง
ร้ องเรี ยน รวมไปถึ งการฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี การเป็ นพยาน การให้ถอ้ ยคา หรื อการให้ความ
ร่ วมมือใด ๆ ต่อศาล หรื อหน่วยงานรัฐ
ในกรณี ที่ผแู ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนมีความประสงค์ที่จะไม่เปิ ดเผยชื่ อของตนเอง ให้เป็ นดุลพินิจของผูร้ ับเรื่ อง
ร้องเรี ยนที่ จะรับเรื่ องดังกล่าวไว้พิจารณาหรื อไม่ก็ได้ หากเรื่ องที่ร้องเรี ยนนั้นมีรายละเอียดข้อเท็จจริ ง
ของบุคคลและหลักฐานที่ชดั เจน หรื อมีมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่ อว่ามีการกระทาที่เป็ นการ
ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับข้อกาหนด คาสัง่ ประกาศ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิ จของ
บริ ษทั ฯ เกิดขึ้น
ผู้รับเรื่ องร้ องเรียน มีหน้าที่แจ้งต่อผูป้ ระสานงานตามความประสงค์และรายละเอียดที่ผแู ้ จ้งเรื่ อง
ร้องเรี ยนระบุไว้ โดยผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน ได้แก่
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
• เลขานุการบริ ษทั
• ผูบ้ งั คับบัญชา
• ส่ วนกากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
ผู้ถูกร้ องเรี ยน ได้แก่ พนักงาน รวมถึ ง พนักงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ในระดับรองจาก
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ของบริ ษ ทั ฯ สาหรั บการร้ องเรี ยน ประธาน
เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่ ร ว ม ทั้ ง ก ร ร ม ก า ร ค น ใ ด
ให้ปฏิบตั ิตามบทเฉพาะกาล

1.2.5

1.2.6

1.2.7

ผู้ประสานงาน ได้แก่ ส่ วนกากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณาการรับลงทะเบียนเรื่ องร้องเรี ยน
2) ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้
3) สามารถเข้าถึ งข้อ มู ลหรื อเอกสาร รวมถึ งเรี ยกบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องมาให้ข ้อมู ลที่ เกี่ ย วกับเรื่ อ ง
ร้ องเรี ยน ทั้งนี้ ให้ผูป้ ระสานงานกาหนดสิ ทธิ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการเข้าถึ งข้อมูล เพื่ อ
ประโยชน์ในการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน
4) จัดเก็บข้อมูล บันทึ กความคื บหน้าและผลสรุ ป ปรับเปลี่ยนสถานะของเรื่ องร้องเรี ยน รวมถึง
ติ ดตาม และกากับดูแลให้การดาเนิ นการเรื่ องร้องเรี ยนแล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้
ตามนโยบายฉบับนี้
5) มีหน้าที่ในฐานะเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสื บสวนสอบสวน อีกตาแหน่งหนึ่ ง
คณะกรรมการสื บสวนสอบสวน ได้แก่
• ส่ วนบริ หารทรัพยากรบุคคลและสานักงาน (HOM)
• ส่ วนกากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (CGM)
ทั้งนี้ คณะกรรมการสื บสวนสอบสวนอาจให้ส่วนงานใดสังกัดฝ่ ายสานักกฎหมาย (LGV) และ/หรื อ
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องอื่นเข้าร่ วมการสื บสวนสอบสวนด้วยก็ได้ โดยคณะกรรมการสื บสวนสอบสวน
มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) รวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาและสื บสวนข้อเท็จจริ ง โดยสามารถเชิ ญให้พนักงานคนใดมาให้
ข้อมูล สอบสวน หรื อขอให้จดั ส่ งเอกสารใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมจนเกิดความชัดเจนและมีพยานหลักฐานเพียงพอต่อการตัดสิ น
2) สรุ ปข้อเท็จจริ งพร้อมพยานหลักฐานที่ เกี่ ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนให้กบั คณะกรรมการตัดสิ นเพื่อ
ดาเนิ นการพิจารณาตัดสิ นต่อไป
3) มีหน้าที่ในฐานะเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตัดสิ น อีกตาแหน่งหนึ่ ง โดยดาเนิ นการ ดังนี้
• จัดทารายงานการตัดสิ นและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นการลงโทษ
• รายงานผลการตัดสิ นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบ
• รายงานสรุ ปเรื่ องร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการตรวจสอบ
ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการตัดสิ น ได้แก่ คณะกรรมการจัดการตามที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ โดยกรรมการ
ตัดสิ นต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกร้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน โดยคณะกรรมการ
ตัดสิ นมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณาผลสรุ ปข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐาน จากรายงานคณะกรรมการสื บสวนสอบสวน

2) พิจารณาตัดสิ นลงโทษ โดยพิจารณาให้เป็ นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของ บริ ษทั ฯ ตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิ น
องค์ ประชุมคณะกรรมการตัดสิ น
1) การประชุ มคณะกรรมการตัดสิ น ให้จดั ทาเป็ นวาระลับ เสนอต่อการประชุ มคณะกรรมการ
จัดการ
2) ต้องมีจานวนคณะกรรมการตัดสิ นเกิ นกึ่ งหนึ่ ง ของจานวนคณะกรรมการที่ กาหนด จึ งจะครบ
องค์ป ระชุ ม โดยให้ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารและกรรมการผู ้จัด การใ หญ่ เป็ นประธาน
คณะกรรมการตัดสิ น (ประธานฯ)
3) กรรมการตัดสิ น 1 คน มีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยง โดยการวินิจฉัยชี้ ขาด ให้ถือเสี ยงข้างมาก หาก
กรณี ที่มีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานฯ เป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาด
4) กรรมการตัดสิ น จะต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกร้องเรี ยนหรื อที่มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับเรื่ อง
ร้องเรี ยน
5) กรรมการตัดสิ น ต้องให้ความสาคัญในการจัดสรรเวลาในการพิจารณาตัดสิ นลงโทษ เพื่อให้
เกิ ดความยุติธรรมต่อผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน ผูถ้ ูกร้องเรี ยน และดาเนิ นตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในนโยบายฉบับนี้
ส่ วนที่ 2 กระบวนการจัดการเรื่ องร้ องเรียน
2.1 การรับเรื่ องร้ องเรียน
• เมื่อได้รับเรื่ องร้องเรี ยน ให้ผรู ้ ับเรื่ องร้องเรี ยน ส่ งเรื่ องให้ผปู ้ ระสานงานในวันทาการถัดไป และ/หรื อ ใน
โอกาสแรก
2.2 การพิจารณาเพื่อรับลงทะเบียนเรื่ องร้ องเรียน
• ให้ผปู ้ ระสานงานพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนในเบื้องต้นก่อนว่ามีเบาะแสหรื อประเด็นที่น่าสงสัยว่าจะมีการประพฤติผิด
ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อไม่อย่างไร โดยปฏิบตั ิดงั นี้
2.2.1 กรณีรับเรื่ องร้ องเรียน เรื่ องร้องเรี ยนจะต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอและมีความชัดเจน หรื อมีมูลที่
อาจจะสื บสวนต่อไปได้
➢ ลงทะเบียนรับเรื่ องร้องเรี ยนและส่ งเรื่ องร้องเรี ยนพร้อมหลักฐานให้กบั คณะกรรมการสื บสวน
สอบสวน (ภายใน 5 วันทาการ)
➢ บันทึกเลขที่เรื่ องร้องเรี ยนลงใน Whistleblowing Log
➢ รายงานความคื บหน้าให้กบั ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนและผูแ้ จ้งเรื่ องร้ องเรี ยนทราบในช่ องทางใด
ช่องทางหนึ่ ง เช่น ทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ หนังสื อ เป็ นต้น (ภายใน 5 วันทาการ)

กรณีไม่ รับเรื่ องร้ องเรียน หากเรื่ องร้องเรี ยนเข้าเงื่อนไขดังนี้
➢ เรื่ องที่ ไม่ระบุพยาน หลักฐาน ข้อมูลรายละเอียด หรื อพฤติ การณ์การกระทาการทุจริ ต หรื อ
ประพฤติผิดที่ชดั เจน หรื อไม่มีมูลเพียงพอที่จะดาเนิ นการสื บสวนหรื อสอบสวนข้อเท็จจริ งได้
➢ เรื่ องที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ตามระเบียบปฏิบตั ิวา่ ด้วยการบริ หารทรัพยากร
บุคคล เรื่ องวินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ของบริ ษทั ฯ หรื อเรื่ องที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
หรื อหน่ วยงานอื่นของบริ ษทั ฯ ที่ มีอานาจ ได้รับไว้พิจารณาดาเนิ นการแล้ว หรื อได้วินิจฉัย
เสร็ จเด็ดขาดอย่างเป็ นธรรมแล้วและไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซ่ ึ งเป็ นสาระสาคัญเพิ่มเติม
2.2.2.1 ไม่ตอ้ งลงทะเบียนรับเรื่ องร้องเรี ยน
2.2.2.2 แจ้งให้ผรู ้ ับเรื่ องร้องเรี ยนและผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนให้ทราบพร้อมเหตุผล
2.2.2.3 บันทึกเรื่ องที่ไม่ได้รับเป็ นเรื่ องร้องเรี ยนลงใน Whistleblowing Log พร้อมเหตุผล
ทั้งนี้ ไม่ตดั สิ ทธิ ผแู ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนที่จะเสนอเรื่ องร้องเรี ยนอีกครั้งหนึ่ ง หากมีพยานหลักฐานเพิ่มเติม
2.3 การสื บสวนสอบสวน
• เมื่ อ คณะกรรมการสื บ สวนสอบสวน ได้รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ไ ด้รั บ การลงทะเบี ย นตามข้อ 2.2.1 แล้ว ให้
ดาเนิ นการสื บสวนสอบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และสรุ ปข้อเท็จจริ ง โดยจัดทารายงานการสื บสวน
สอบสวน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตัดสิ น ภายใน 30 วันทาการ
ทั้งนี้ หากพบว่าผูถ้ ูกร้องเรี ยนไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ ถูกร้องเรี ยน ให้คณะกรรมการสื บสวนสอบสวนจัดทา
รายงานการสื บสวนสอบสวน และแจ้งผูแ้ จ้งเรื่ องร้ องเรี ย นและผูร้ ั บเรื่ องร้ องเรี ย นทราบผลการสื บสวน
สอบสวน
2.4 การตัดสิ น
2.4.1 เมื่อคณะกรรมการตัดสิ นได้รับรายงานการสื บสวนสอบสวนตามข้อ 2.3 และได้พิจารณาตรวจสอบ
โดยรอบคอบและเป็ นธรรมแล้ว เห็นว่าผูถ้ ูกร้องเรี ยน :
➢ ไม่ มีความผิด ให้เลขานุ การคณะกรรมการตัดสิ นจัดทารายงานการตัดสิ นให้แล้วเสร็ จ ภายใน 15 วัน
ทาการ นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตัดสิ นมีมติ
➢ มีค วามผิด ให้เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการตัดสิ น จัด ทารายงานการตัดสิ น พร้ อมระบุ บทลงโทษ ที่
คณะกรรมการตัดสิ นมีมติ ภายใน 15 วันทาการ นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตัดสิ นมีมติ
2.4.2 หากคณะกรรมการตัดสิ น พิ จารณาเห็ นว่าข้อมูลยังไม่ชดั เจนเพียงพอ และต้องการข้อมูลเพิ่ มเติ ม ให้
คณะกรรมการสื บสวนสอบสวนดาเนิ นการหาข้อเท็จจริ งเพิ่ มเติ ม โดยให้ถือว่าเริ่ มนับระยะเวลาการ
สื บสวนสอบสวนใหม่ ตามข้อ 2.3
2.4.3 หากดาเนิ นการไม่แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด เนื่ องจากการคาให้การ และ/หรื อ ข้อเท็จจริ ง และ/
หรื อ พยานหลักฐานยังไม่มีน้ าหนักมากพอที่ จะตัดสิ นลงโทษหรื อไม่ลงโทษ รวมถึ งกรณี ไม่สามารถ
ดาเนิ นการได้ภายในระยะเวลาที่ระบุในข้อ 2.3 ให้เลขานุ การคณะกรรมการตัดสิ นแจ้งขอขยายระยะเวลา
2.2.2

ต่ อ คณะกรรมการตัด สิ น พร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น โดยบัน ทึ ก ไว้ใ นรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการตัดสิ น การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะขยายออกไปได้อีกไม่เกิ น 30 วันทาการ ทั้งนี้ ตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิ น
ทั้งนี้ การจะขยายเวลาการสื บสวนสอบสวนออกไปอีก เกิ นกรอบเวลาตามข้อ 2.4.3 จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผล
และความจาเป็ นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.5 ขั้นตอนการดาเนินการภายหลังการตัดสิ น
• เมื่อคณะกรรมการตัดสิ นพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนแล้วเสร็ จ ให้เลขานุการคณะกรรมการตัดสิ นดาเนิ นการ
ดังนี้
2.5.1 กรณีไม่ มคี วามผิด ให้ผปู ้ ระสานงานแจ้งผลการดาเนิ นการต่อผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนและผูร้ ับเรื่ อง
ร้องเรี ยน
2.5.2 กรณีมคี วามผิด เมื่อคณะกรรมการตัดสิ นพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนแล้วเสร็ จ ให้เลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิ นดาเนิ นการรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เพื่อพิจารณาสัง่ การ โดยแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
➢ บันทึกถ้อยคาผูถ้ ูกร้องเรี ยน และ/หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และ/หรื อพยาน แล้วแต่กรณี
➢ รายงานการประชุมคณะกรรมการสื บสวน / สอบสวน
➢ รายงานการประชุมคณะกรรมการตัดสิ น
2.5.2.1 ติ ดตามข้อสั่งการ ข้อคิ ดเห็น หรื อข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่เพื่อประสานงานกับหน่ วยงานที่ ตอ้ งดาเนิ นการตามกระบวนการลงโทษหรื อ
แก้ไขตามเรื่ องร้องเรี ยนนั้นต่อไป และรายงานผลการตัดสิ นให้กบั ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนและ
ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนทราบ ให้ส่วนกฎหมายองค์กรและงานคดี ดาเนิ นการให้มีการชดใช้ความ
เสี ยหายหรื อดาเนิ นคดี กรณี ที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาหรื อทางละเมิดที่ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
2.5.2.2 ให้ส่วนบริ หารทรัพยากรบุคคลและสานักงาน ดาเนิ นการลงโทษทางวินยั กรณี ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรของบริ ษทั ฯ ที่กระทาความผิดและฝ่ าฝื นระเบียบวินยั ของบริ ษทั ฯ
2.5.2.3 เลขานุ ก ารคณะกรรมการตัด สิ น รายงานสรุ ปผลการด าเนิ น การการรั บเรื่ องร้ องเรี ย นต่ อ
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการที่ดี ผ่านเลขานุ การคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการที่ดี และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ส่ วนที่ 3 การบังคับใช้
3.1 ให้นโยบายฉบับนี้ บงั คับใช้ ดังนี้
1) ใช้บงั คับกับบุคลากรของบริ ษทั ฯ ทุกระดับ ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
2) กรณี ที่ผถู ้ ูกร้องเรี ยนเป็ นพนักงานของบริ ษทั ร่ วม หรื อ บริ ษทั ย่อย หากบริ ษทั นั้น ๆ มีนโยบายที่เกี่ยวกับ

กระบวนการรับเรื่ องร้องเรี ยน ให้ดาเนิ นการตามกระบวนการที่กาหนดไว้ของบริ ษทั นั้น เว้นแต่กรณี หากไม่มี
นโยบายที่ เกี่ ยวกับกระบวนการรับเรื่ องร้องเรี ยนกาหนดไว้ ให้นานโยบายฯ นี้ ของบริ ษทั ฯ ไปปรับใช้ โดย
จะต้องดาเนิ นการให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ยกเว้นส่ วนใดในนโยบายฉบับนี้ ที่กาหนดไว้
ขัดหรื อแย้งกับกฎหมายของประเทศที่บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ร่ วม ดาเนิ นการอยู่ ให้ใช้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ร่ วม หรื อกฎหมายของประเทศนั้น ๆ แทน
4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

ส่ วนที่ 4 การให้ ความคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรียนและบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน จะได้รับความคุม้ ครองที่เหมาะสมจากบริ ษทั ฯ โดยจะพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป เช่น ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งงานลักษณะงาน สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อทาการอื่น
ใด ที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างผิดปกติวิสยั หรื อไม่เป็ นธรรมต่อผูน้ ้ นั
บุคคลใด ๆ ที่ได้รับทราบเรื่ องร้องเรี ยน หรื อข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยนตามนโยบายนี้ จะต้องปกปิ ดเรื่ อง
ร้ องเรี ยน และปกป้ องข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องร้ องเรี ยนให้เ ป็ นความลับ โดยจะไม่เปิ ดเผยต่ อบุ คคลอื่ น เพื่ อ
คานึ งถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้นต่อผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
เว้ นแต่ กรณี ที่มีความจาเป็ นในขั้นตอนการดาเนิ นการตามนโยบายนี้ หรื อตามที่กฎหมายกาหนด
หากมี การจงใจฝ่ าฝื นนาข้อมูลออกไปเปิ ดเผย บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการลงโทษทางวินยั และ/ หรื อ
ดาเนิ นการทางกฎหมายกับผูท้ ี่ฝ่าฝื น แล้วแต่กรณี
กรณี ที่ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน หรื อ ผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เห็ นว่าตนอาจได้รับความไม่
ปลอดภัย หรื ออาจเกิ ดความเดื อดร้อนเสี ยหาย บุคคลดังกล่าวสามารถร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
กาหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้
ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยวิธีการหรื อกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม
ส่ วนที่ 5 บทลงโทษผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรียนที่ไม่ สุจริต
กรณี ที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนมีพฤติ การณ์กล่าวหาผูถ้ ูกร้องเรี ยนโดยไม่สุ จริ ต
บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องดาเนิ นการเพื่อปกป้องชื่อเสี ยงของผูถ้ ูกร้องเรี ยน ดังนี้
5.1.1 ในกรณี ที่ผูแ้ จ้งร้องเรี ยนเป็ นพนักงาน ให้ดาเนิ นการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามระเบียบ
บริ ษทั ฯ ว่าด้วยการบริ หารทรัพยากรบุคคล
5.1.2 ในกรณี ที่ผแู ้ จ้งร้องเรี ยนเป็ นบุคคลภายนอก และบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ ผูถ้ ูกร้องเรี ยนได้รับ
ความเสี ยหาย บริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาดาเนิ นคดีตามกฎหมาย
ผูใ้ ดกระทาการใดโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลัน่ แกล้ง ข่มขู่
ลงโทษทางวินยั หรื อ เลือกปฏิบตั ิ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่ องมาจากการร้องเรี ยนต่อผูแ้ จ้งร้องเรี ยน หรื อบุคคลที่
เกี่ ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยนกับนโยบายนี้ ถื อว่าผูน้ ้ ันกระทาผิดกฎหมาย และ/หรื อ ฝ่ าฝื นระเบี ยบวินัยและต้อง
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