นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น
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นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น
1. หลักการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เพียงแห่งเดียวที่มีสถานะเป็น“รัฐวิสาหกิจ” โดยมีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และให้
ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตามแนวนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น
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(Anti Bribery and Corruption Policy :ABC Policy) ของธนาคารกรุงไทย บริษัท มุ่งมั่นจะดาเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตรงไปตรงมา ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุปรูปแบบ การ
รับหรือให้สินบน และการคอร์รัปชั่นถือเป็นเรื่องผิดกฏหมาย โดยบริษัทไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้
(Zero tolerance)

2. คานิยาม
ลาดับ

ข้อความ

หมายถึง

1

สินบน (Bribery)

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ
การให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ
จูงใจให้กระทาการหรือไม่กระทาการ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ
การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตาแหน่งหน้าที่ อานาจ และอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อ
ประโยชน์แก่ตน และ/หรือผู้อื่น รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง การเห็นแก่ญาติพี่น้อง
เพื่อนฝูง กินสินบน ฉ้อราษฏร์บังหลวง และความไม่เป็นธรรมอื่นๆ ที่บุคคลใดใช้เป็น
เครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม และความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม
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คอร์รัปชั่น
(Corruption)

3
4

ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นใด

ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์
เช่น การให้อยู่บ้านเช่าฟรี การปลดหนี้ให้ การพาไปท่องเที่ยว การรับสมัครเข้าทางาน

5

บุคลากรของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกประเภท
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

3. ขอบเขตการใช้บังคับ
3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับบริษัท และ บุคลากรของบริษัท
3.2 นโยบายฉบับนี้ใช้กับ คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจอื่นๆของ
บริษัท หรือกระทาการในนามของบริษัท โดยจะนาไปปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวตามนโยบายนี้เท่าที่จะ
สามารถดาเนินการได้ ตามความเหมาะสม และยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับ
บริษัท

4. บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง
4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายนี้
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4.2 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ค วบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ อย่ าง
จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดจากกระบวนการ
ทางธุรกิจของบริษัทหรือกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
การดาเนินการต่อต้านการรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชั่นไปยัง คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา หรือผู้
ที่มีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจอื่นๆของบริษัท หรือกระทาการในนามของบริษัท
4.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทาให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนั กถึงและมีความ
เข้าใจนโยบายฉบับนี้โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและสม่าเสมอ และจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่
พนักงานในการต่อต้านการรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชั่น
4.4 บุคลากรของบริษัทจะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบ
เห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่กาหนดไว้
4. 4.5 คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจอื่นๆของบริษัท หรือ กระทาการ
ในนามของบริ ษั ท บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ กั บ บุ ค คลเหล่า นี้ใ ห้ ส อดคล้อ งกั บนโยบายฉบั บ นี้ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม รวมทั้งบุคคลเหล่านี้จะต้องให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบสถานะ หรือให้คามั่นในการต่อต้านการรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชั่น

5. แนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น
5.1 บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการรับหรือให้สินบน
และการคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
5.2 บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์
ของบริษัท หรือประโยชน์ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท หรือประโยชน์ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
5.3 บุคลากรของบริษัท จะต้องไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนอื่นๆเพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วย
หน้าที่ หรือกฏหมาย
5.4 เมื่ อผู้ใ ดพบเห็น การกระท าที่ เ ข้ า ข่ายเป็น การรั บ หรื อให้สิ นบน และคอร์รั ปชั่ น จะต้องแจ้ ง ให้
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle Blowing) ทันที
5.5 บริษัทคานึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง ไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่
ปฏิเสธการรับหรือให้สินบนและคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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5.6 สาหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการให้หรือรับสินบนในการดาเนินธุรกิจ
และการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดาเนินธุรกิจ และการติดต่องานของบริษัทจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้หมายและกฏเกณฑ์การดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
5.7 การด าเนิ น การใดๆตามนโยบายนี้ ใ ห้ ใ ช้ แ นวปฏิ บั ติ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นคู่ มื อ ระเบี ย บบริ ษั ท
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรกาหนดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้

6. การกระทาที่ต้องใช้ความระมัดระวังกรณีที่มีความเสี่ยงสูงในการให้สินบน
การกระทาดังต่อไปนี้เป็นการกระทาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการให้สินบน ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวัง
และปฏิบัติตามกฏหมาย กฎเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
6.1 ค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
ค่าอานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจานวนเล็ก น้อยที่ จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่ างไม่ เ ป็น
ทางการ ซึ่งผู้ให้ไม่ได้มีเจตนาให้เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการ
กระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ แต่เป็นเพียงการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดาเนินการตาม
กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้การดาเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการกระทาอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นรวมทั้งเป็นสิทธิที่พึงจะได้ตาม
กฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับบริการสาธารณะ เป็นต้น
บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้จ่ายค่าอานวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วน
พิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิดให้บริการกับทุกๆ
คน หรือทาได้ตามขอบเขตของกฎหมายในบางประเทศเท่านั้น
6.2 ค่ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts)
ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพี่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซึ่งของขวัญอาจอยู่ใ นหลากหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็น เงิน สินค้า บริการ บัตรกานัล เป็นต้น ส่วนค่ารับรอง อาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร
สาหรับเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ หรือการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
บริษัทไม่มีเจตนาให้จ่ายค่ารับรองและค่าของขวัญ เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่และค่าใช้จ่ายเพื่อสินบน ดังนั้นมูลค่าหรือราคาของค่ารับรองและค่าของขวัญจะต้องสะท้อน
ความสมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายเท่าที่จาเป็นตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาททาง
สัง คม ทั้ ง นี้ การใช้ จ่า ยค่ า รับ รองและของขวัญจะต้องได้รั บอนุมัติ และเป็นไปตามระเบีย บบริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้อง มีการบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงและมีใบเสร็จรับรอง
6.3 การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง
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การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เพื่อช่วยเหลือสังคม แต่
การบริจาคเพื่อการกุศลอาจเป็นช่องทางให้เกิดการให้สินบนได้ ดังนั้น การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าว
ต้องได้รับอนุมัติตามที่บริษัทกาหนดและกระทาอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่
ชัดเจน และจะต้องไม่มีการบริจาคใดที่ทาขึ้นเพื่อปกปิดการให้สินบน
ส่วนการบริจาคเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของพรรคการเมืองอาจเป็นการจูงใจผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองให้กระทาการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองถือเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บริษทั ไม่มีนโยบายให้นาเงินทุนหรือทรัพยากรใดๆของบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
แก่ผู้ลงสมัคร

7. การเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชี
7.1 การเบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆนั้น จะต้องเบิกจ่ายตามจริง มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ มี
การบั น ทึ ก ตามล าดั บ เวลาที่ ถู ก ต้ อ ง และหากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยใดที่ ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ก็ จ ะต้ อ งผ่ า น
กระบวนการตามที่บริษัทกาหนด และถูกต้องตามระเบียบบริษัท
7.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมต่างๆ ต้องมีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้
และจะต้องมีการสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบบริษัทและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
7.3 บริษัทไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ หรือตกแต่งบัญชี รวมทั้ ง
ไม่มีการบันทึกรายการนอกบัญชี (off-the-book record) เพราะค่าใช้จ่ายที่ถูกบันทึกนอกบัญชีมักจะถูกใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการให้สินบน
8. การฝ่าฝืนนโยบาย
8.1 บริษัทจะดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรของบริษัท ผูฝ้ า่ ฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึง
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาความผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทาความผิดแต่ไม่ดาเนินการ
จัดการให้ถูกต้อง และหากการฝ่าฝืนนโยบายนี้เป็นการกระทาทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดอาญาโดย
เจตนา ผู้นั้นจะต้องรับโทษตามระเบียบและข้อบังคับการทางานของบริษั ท หรือตามสัญญาจ้าง หรือตาม
กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางวินัย (แล้วแต่กรณี)
8.2 ในกรณีที่คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจอื่นๆของบริษัท หรือ
กระทาการในนามบริษัท ไม่มีนโยบายต่อต้านการรับหรือการให้สินบน หรือคอร์รัปชั่น บริษัทจะจัดให้
บุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง และจะต้องมีการ Customer Due Diligence อย่างเข้มข้นก่อน
เข้าร่วมธุรกิจ
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9. การกากับ ติดตาม และสอบทาน
9.1 บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการต่อต้านการให้
สินบนและคอร์รัปชั่น
9.2 บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยทุกปี
หากมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่มีนัยสาคัญ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
----------------------------------------------------------------------------------------นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (“บริษัท”) ได้จัดทานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้ง
เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสาคัญแก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิด
การทุจริต คอร์รัปชั่น หรือ ผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุง
แก้ไข หรือดาเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
มากยิ่งขึ้น
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันทีห ากมีเบาะแส
เกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทาผิดจากการปฎิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคอร์รัปชั่นและการทุจริต รวมทั้งจรรยาบรรณใน
การทาธุรกิจ
1.2 เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัท มีความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น
1.3 เพื่อให้ความสาคัญในกระบวนการการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนที่สุจริต โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่
เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
2. คาจากัดความ
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2.1 “การแจ้งเบาะแส” หมายถึง การให้ข้อมูลต่อบริษัท ที่เกี่ยวกับการดาเนินการที่เชื่อได้ว่ามีการ
กระทาผิดตามข้อ 1.1
2.2 “ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากร
จากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอก
2.3 “ผู้รับแจ้งเบาะแส” หมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
2.4 “คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส” ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดสานักตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร
สูงสุดสานักกากับและดูแลการปฎิบัติงาน
3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส
3.1 Email : whistleblowing@ktam.co.th
3.2 หนังสือ : ส่งไปที่
คณะกรรมการรั บ แจ้ ง เบาะแส บมจ. หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย หรื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
3.3 โทรศัพท์ หมายเลข 02-686-6100
4. หลักการพิจารณาของบริษัท
4.1 ข้อมูลการแจ้งเบาะแสควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
4.2 เรื่องที่ไม่ระบุผู้แจ้งเบาะแส จะไม่ได้รับการพิจารณาและไม่กระทาการใดใดทั้งสิ้น
4.3 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริตจะต้องเก็บข้อมูลและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ
5. แนวทางการปฏิบัติ
5.1 ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสการกระทาผิดตามข้อ 1.1 เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนาม
และส่งไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสตามข้อ 3
5.2 ผู้รับแจ้งเบาะแสจะต้องเก็บข้อมูลทั้ งหมดเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ
หากนาข้อมูลที่ล่วงรู้ไปเปิดเผย บริษัท จะพิจารณาโทษทางวินัย
5.3 คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสนั้น ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิด
การประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทาผิดตามข้อ 1.1 หรือไม่
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5.3.1 กรณีที่ ข้ อกล่า วหานั้นไม่เข้าข่ายหรือไม่ เป็ นที่น่าสงสัย เพี ย งพอที่ จะเกิ ดการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น และไม่มีความจาเป็นต้องสืบสวน ผู้บริหารสูงสุดสานักตรวจสอบภายใน
รายงานการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ข้อสงสัย ผู้บริหารสูงสุดสานักตรวจสอบภายใน จะต้องแจ้งไปยังผู้แจ้งเบาะแสให้
ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน
5.3.2 กรณีที่ข้อกล่าวหานั้นเข้าข่ายหรือเป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น
และมีความจาเป็นต้องสืบสวน ให้ผู้บริหารสูงสุดสานักตรวจสอบภายในรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงหรือ แนะนาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม หรือ การดาเนินการทางวินัย
ตามที่เห็นสมควร
5.4 ผู้บริหารสูงสุดสานักตรวจสอบภายใน จัดทารายงานสรุปข้อเท็จจริง เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
5.5 เมื่อการสอบสวนสิ้นสุ ดลง ผู้บริหารสูงสุดสานักตรวจสอบภายในจะดาเนินการแจ้งให้ผู้แจ้ง
เบาะแสทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าว
5.6 ข้ อ มู ล การแจ้ ง เบาะแส และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดจะถู ก เก็ บ ไว้ เ ป็ น ความลั บ โดย
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่น้อยกว่า 3
ปี
6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริตใจ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม โดยบริษัท จะเก็บข้อมูลและ
ตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ หากกรณีที่บริษัทมีความจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะ
เปิดเผยข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลที่จาเป็นเท่านั้น โดยคานึงถึง ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้ง
เบาะแส
7. การแจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จ
ผู้แจ้งเบาะแสย่อมตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการแจ้งเบาะแสจะต้องกระทาโดยสุจริต
ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคล หรือโดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หากผู้แจ้งเบาะแส
ได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทจะดาเนินการตามขั้นตอนของบริษัท หรือตามระเบียบของบริษัท
หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีต่อไป
8. การทบทวนนโยบาย
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บริษัท โดยคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส จะทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing Policy) และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ เป็นประจาทุกปี เพื่อให้
มั่ นใจว่า นโยบายดัง กล่า วสอดคล้ องกั บกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อง มีประสิทธิผลและสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของบริษัท
9. วันที่มีผลบังคับ
ให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2560
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