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3.7 การขอ/ให้ คาแนะนา และการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน
บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้ าถึงได้ เพื่อให้ พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแจ้ งเบาะแสการกระทาผิดหรือร้ องเรี ยน โดยมัน่ ใจได้ วา่ ผู้แจ้ ง
จะได้ รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้ มีบคุ คลเพื่อตรวจสอบติดตามเรื่ องที่ได้ รับแจ้ ง ดังนี ้
 การขอคาแนะนา
หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรื อต้ องการคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นการต่อต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ สามารถขอคาแนะนาหรื อปรึกษากับ “ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล”
- หมายเลขโทรศัพท์ 02-120-9999 ต่อ 3007

- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยูบ่ ริ ษัท เลขที่ 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชันที
้ ่ 30 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 การให้ คาแนะนา
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล สามารถตอบคาถามและ/หรื อให้ คาแนะนาแก่พนักงานหรื อบุคคลภายนอกที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่กาหนดไว้ โดยมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิในการตอบคาถามและ/
หรื อให้ คาแนะนา ดังนี ้
- ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ต้ องจัดทาบันทึกเพื่อรายงานการตอบคาถามและ/หรื อการให้ คาแนะนาที่ยงั คงค้ างอยู่
รวมทังการตอบค
้
าถามและ/หรื อการให้ คาแนะนาที่ได้ กระทาไปแล้ ว รายงานต่อกรรมการผู้จดั การทุกไตรมาส หรื อเมื่อได้ รับการ
ร้ องขอ
- กรณีผ้ จู ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลไม่สามารถตอบคาถามและ/หรื อให้ คาแนะนาได้ ให้ ขอคาแนะนาหรื อปรึกษาหารื อ
กับผู้บริ หารระดับสูงของบริษัท
 การแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน
หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การกระทาผิดกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจ หรื อพบเห็นข้ อบกพร่องของระบบ
การควบคุมภายในที่สาคัญซึง่ อาจเป็ นเหตุให้ เกิดความเสีย่ งหรื อความเสียหายต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท สามารถแจ้ งเบาะแส
หรื อร้ องเรี ยนมายังบริ ษัทได้ โดยส่งตรงถึง “คณะกรรมการตรวจสอบ” ตามช่องทาง ดังนี ้
- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาที่ “คณะกรรมการตรวจสอบ” ทีอ่ ยูบ
่ ริ ษัท เลขที่ 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชันที
้ ่ 30

ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail : auditcommittee@siamgas.com
ทังนี
้ ้ การแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนต้ องใช้ ถ้อยคาสุภาพ และต้ องมีรายละเอียดอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
o ชื่อ-สกุล ของผู้ถกู ร้ องเรียน
o ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาผิด พยานหลักฐาน รายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังแนบหลั
้
กฐานต่างๆ
(ถ้ ามี)
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o ชื่อ-สกุล ของผู้ร้องเรี ยน
o หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน

บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนไว้ ดังนี ้
1. บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนเป็ นความลับและเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น เพื่อคานึงถึงความ
ปลอดภัย และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อผู้แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน
2. ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนสามารถร้ องขอให้ ค้ มุ ครองได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
3. ผู้ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะไม่รับเรื่ องร้ องเรียน ดังต่อไปนี ้
- เรื่ องที่คณะกรรมการสอบสวนของบริ ษัท รับไว้ พิจารณาหรื อได้ วินิจฉัยเสร็ จเด็ดขาดแล้ ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่
เป็ นสาระสาคัญเพิ่มเติม
- เรื่ องที่ผ้ ถู กู ร้ องเรี ยนพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษัท นานเกิน 3 ปี
- เรื่ องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรื อพฤติกรรมการกระทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ชดั แจ้ งเพียงพอที่จะดาเนินการสืบสวน
ข้ อเท็จจริงได้
 การจัดการเรื่องที่ได้ รับแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้ มีการประชุมเพื่อพิจารณาเบาะแสหรื อเรื่ องร้ องเรียนที่เห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญและต้ อง
ได้ รับการสอบสวนหาข้ อเท็จจริงโดยแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนเพื
้
่อดาเนินการรวบรวมหลักฐาน สอบสวนและสรุปรายงานส่ง
ถึงคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ เกิดกระบวนการยุติธรรมในการดาเนินการและกระบวนการพิจารณาโทษผู้กระทาความผิด ใน
กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ งเพียงพอว่าผู้ร้องเรียนแจ้ งเรื่ องโดยเจตนาไม่สจุ ริ ต อาจต้ องได้ รับโทษตามแต่ละกรณี ดังนี ้
 หากเป็ นพนักงานจะถูกดาเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจารณาโทษ ตามกฎข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานบริษัท
 หากเป็ นบุคคลภายนอกและส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย บริ ษัทอาจพิจารณาดาเนินคดีกบั ผู้ร้องเรี ยน
 การรักษาความลับ
ข้ อมูลซึง่ ได้ มาจากผู้แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน บริ ษัทจะเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยใดๆ ทังสิ
้ ้นต่อผู้ไม่มีสว่ น
เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่กรณีที่มีความจาเป็ นในขันตอนของการสื
้
บสวนหาข้ อเท็จจริ ง สอบสวน ฟ้องร้ องดาเนินคดี เป็ นพยาน ให้ ถ้อยคา
หรื อให้ ความร่วมมือใดๆ ต่อศาล หรื อส่วนราชการที่มีอานาจตามกฎหมาย

