เอกสารแนบ

นโยบาย การรับแจ้งเบาะแสการประพฤติ ผิด หรือ ข้อร้องเรียน
(WHISTLE BLOWER POLICY)
บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทังภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรื อ
ข้อร้องเรี ยนทีเกียวข้องกับ การประพฤติผดิ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระบบควบคุมภายในทีบกพร่ อง
การกระทํา ที ฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติต ามกฎหมายหรื อ ระเบีย บข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ รวมถึง การทุ จ ริ ต การ
คอร์รัปชัน การฉ้อโกง หรื อการตบแต่งงบการเงิน โดยบริ ษทั ฯจะจัดช่องทางการแจ้งเบาะแสการประพฤติ ผิด
หรื อข้อร้องเรี ยนรวมถึงระบบการบริ หารจัดการการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผดิ หรื อข้อร้องเรี ยนทีเหมาะสม
เพือตอบสนองต่อเบาะแสการประพฤติผิดหรื อข้อร้องเรี ยนทีได้รับอย่างรวดเร็ วและทันกาล โดยเจตนารมณ์ใน
การออกนโยบายนี คือ
1) เพือให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย หรื อ บุคคลทีทราบเบาะแสการประพฤติผดิ หรื อ ผูท้ ีสงสัยว่าเรื องที
เกิดขึนจะขัดต่อกฎหมาย หรื อกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ โดยสุ จริ ตใจ สามารถแจ้งเบาะแสการ
ประพฤติผดิ หรื อข้อร้องเรี ยนให้บริ ษทั ฯ ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งต่างๆ ทีบริ ษทั ฯ ได้
กําหนดไว้
2) เพือให้การดําเนินการทีเกียวข้องกับเรื องการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผดิ หรื อ ข้อ
ร้องเรี ยนของบริ ษทั ฯ มีแบบแผนทีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมี
ศักยภาพ ซึงจะทําให้บริ ษทั ฯ เจริ ญเติบโตได้อย่างมันคง ยังยืน
3) เพือให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆทีกระทําการแทนบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินธุ รกิจอย่าง
ถูกต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
4) เพือให้ผแู ้ จ้งเบาะแสการประพฤติผดิ หรื อข้อร้องเรี ยนและบุคคลใดๆทีให้ความร่ วมมือกับ
บริ ษทั ด้วยความสุจริ ตใจ ได้รับความคุม้ ครอง รวมถึงได้รับการป้ องกันจากการถูกกลันแกล้ง
อันเนื องมาจากการแจ้งเบาะแสการประพฤติผดิ หรื อการร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมและเป็ น
ธรรม
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ระเบียบการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติ ผิด หรือ ข้อร้องเรียน
(WHISTLE BLOWER)
1. คํานิยาม
ในระเบียบนี
บริ ษทั ฯ

หมายความว่า

บริ ษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด ( มหาชน )

พนักงาน

หมายความว่า

ผูบ้ ริ หารพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ทีปรึ กษา

ผูบ้ งั คับบัญชา หมายความว่า
พนักงานระดับบริ หาร หรื อพนักงานระดับผูจ้ ดั การทีพนักงานไว้วางใจที
จะแจ้งเบาะแสการประพฤติผดิ หรื อข้อร้องเรี ยนตามระเบียบนี
การประพฤติผิด
หมายความว่า
การกระทําทีฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมถึงการกํากับดูแลกิจการทีดีและจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การทุจริ ต หมายความว่า การกระทําใดๆเพือแสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรื อผูอ้ นื
การยักยอกทรัพย์
หมายความว่า
การครอบครองทรัพย์ซึงเป็ นของผูอ้ นหรื
ื อซึ งผูอ้ ืนเป็ นเจ้าของ
รวมอยูด่ ว้ ยเบียดบังเอาทรัพย์นนเป็
ั นของตนหรื อบุคคลทีสาม
การคอร์รัปชัน
หมายความว่า
การเรี ยกรับหรื อยอมจะรับให้ขอให้หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อนใดกั
ื
บเจ้าหน้าทีของรัฐหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าทีหน่วยงานเอกชนหน่วยงานของเอกชนเพือให้
บุคคลหรื อหน่วยงานเหล่านันใช้อาํ นาจหน้าทีทีมีอยูก่ ระทําการไม่กระทําการเร่ งรัด หรื อประวิงการกระทําใดอันมิ
ชอบด้วยอํานาจหน้าทีเพือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นกรณีทีเป็ นกฎหมายจารี ตและขนบธรรมเนียม
กําหนดให้กระทําได้
การฉ้อโกงหรื อการตบแต่งงบการเงิน
หมายความว่า
การหลอกลวงผูอ้ นด้
ื วยการแสดงข้อความ
เท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านันได้ไปซึ งทรัพย์จากผูถ้ ูกหลอกลวง
หรือบุคคลทีสามหรื อทําให้ผถู้ ูกหลอกลวงหรื อบุคคลทีสามทําถอนหรื อทําลายเอกสารสิทธิใดๆ

เอกสารแนบ

2. ช่ องทางในการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรื อ ข้อร้ องเรียน
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรื อ ข้อร้องเรี ยน ไว้ ดังนี
หัวข้ อการแจ้ งเบาะแสการ
ประพฤติผดิ หรื อ ข้ อร้ องเรียน

สายด่วน

จดหมายถึง

E-mail

ตู้รับข้อ
ร้ องเรียน
ภายใน

การร้องเรี ยนเกียวกับการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ

การแจ้ง เบาะแสการประพฤติ ผิด
หรื อข้ อ ร้ อ งเรี ยนที เกี ยวกั บ การ
ทุจริ ต คอร์รัปชัน การยักยอกทรัพย์
หรื อไม่ป ฏิ บตั ิต ามข้อกํา หนดหรื อ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ

การฉ้อโกง การตบแต่งงบการเงิน
และ การปฏิบตั ิทีผิดกฎหมาย หรื อ
ข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์
รวมถึ งข้อร้ อ งเรี ยนที เกี ยวข้อ งกับ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
กรรมการของบริ ษทั ฯ

02-517-5555
ต่อ 1100

เลขานุการบริ ษทั ฯ

achawan@dittothailand.com,
davinee@siamtc.co.th

บริ เวณที
บริ ษทั
กําหนด
ไว้

คณะกรรมการ
พิจารณา การแจ้ง
เบาะแสการ
ประพฤติผิด หรื อ
ข้อร้องเรี ยน (ต้อง
แต่งตังเพิมเติม)

E-mail ถึง :

บริ เวณที
บริ ษทั
กําหนด
ไว้

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

E-mail ถึง :

02-517-6666
ต่อ 1444

_

_

-เลขานุการบริ ษทั
-ผูบ้ ริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
-ผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
-ผูบ้ ริ หารหน่ายงานทีถูกร้องเรี ยน

-คณะกรรมการตรวจสอบ

** กรณีส่งจดหมายมายังบริ ษทั ฯ เลขที 235/1-3 ถนนราษฏร์พฒั นา เขตสะพานสูง กรุ งเทพฯ 10240 **

3. บุคคลทีสามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรื อข้อร้ องเรียน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อบุคคลใดทีทราบหรื อสงสัยโดยสุ จริ ต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสี ยหายหรื อไม่ก็ต าม
ว่ากรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลใดๆทีกระทําการแทนบริ ษทั ฯ มีการประพฤติทีไม่ถูกต้องหรื ออาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ สามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผดิ หรื อ เรื องร้องเรี ยน มาตามช่องทางทีบริ ษทั

บริ เวณที
บริ ษทั
กําหนด
ไว้
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กําหนดไว้ โดยบริ ษทั ฯได้ส่งเสริ มให้ผแู้ จ้งเบาะแสการประพฤติ ผิด หรื อ ข้อร้องเรี ยนเปิ ดเผยตัวตน และ/หรื อ
ให้ขอ้ มูลในการติดต่อเพือเป็ นช่องทางในการสื อสารกลับไปยังผูร้ ้องเรี ยน
ในกรณีทผูี แ้ จ้งเรืองร้องเรียนไม่เปิ ดเผยตัวตนให้ทราบเมือบริษทั ฯได้รบั เรืองร้องเรียนจะ พิจารณาถึง
ข้อมูลประกอบเรืองร้องเรียนว่า มีขอ้ มูลทีระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานทีชัดเจนเพียงพอหรือไม่
โดยจะไม่รบั เรืองร้องเรียนหากเป็ นไปตามกรณีดงั นี
1. เรืองทีไม่ระบุพยาน หลักฐานหรือพฤติการณ์ การกระทําการทุจริตหรือประพฤติผ ิดที
ชัดเจนเพียงพอทีจะ ดําเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้
2. เรืองทีฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ป ฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั งิ าน เรืองวินัยและ
การลงโทษ การปรึก ษาข้อปั ญหาและการร้องทุก ข์หรือเรืองทีฝ่ ายตรวจสอบภายในหรือ
หน่ วยงานอืนทีมีอาํ นาจ ได้รบั ไว้พจิ ารณา หรือได้วนิ ิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็ นธรรมแล้ว
และไม่พยานหลักฐานใหม่ซงเป็
ึ นสาระสําคัญเพิมเติม
ทังนี กรณี ที มี ห ลัก ฐานปรากฎชัด แจ้ง เพี ย งพอว่ า ผู ้แ จ้ง เบาะแสการประพฤติ ผิ ด หรื อข้ อ ร้ อ งเรี ย นมี
พฤติการณ์ ชดั แจ้งว่า แจ้งหรื อกล่าวหาผูถ้ ูกร้ องเรี ยนโดยไม่สุจริ ต บริ ษ ทั ฯจําเป็ นต้องดําเนิ นการเพื อปกป้ อง
ชือเสี ยงของผูถ้ ูกร้องเรี ยน ดังนี
1. ในกรณี ทีผูแ้ จ้งเบาะแสการประพฤติผดิ หรื อข้อร้องเรี ยนเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯให้ดาํ เนิ นการ
สอบสวนเพือพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2. ในกรณี ทีผูแ้ จ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรื อข้อร้องเรี ยนเป็ นบุคคลภายนอก และทําให้บริ ษ ทั ฯ
ได้รับ ความเสี ยหาย บริ ษ ทั ฯอาจพิจารณาดําเนิ น คดีกบั ผูแ้ จ้ง เบาะแสการประพฤติ ผิด หรื อข้อ
ร้องเรี ยนด้วย

4. ผู้ทีเกียวข้องและมีอํานาจในการจัดการเกียวกับการรับแจ้ งเบาะแสการประพฤติผดิ หรือข้ อร้ องเรียน
4.1. เลขานุ การบริ ษ ัทฯ มีอาํ นาจในการพิจ ารณา ข้อร้องเรี ยนที เกี ยวกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติ ตาม
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ โดยให้ป ฏิ บ ัติ ต ามขันตอนของ การบริ ห ารจัด การจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
4.2. คณะกรรมการพิจารณาการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรื อข้อร้ องเรี ยน มีอาํ นาจในการพิจารณา
เบาะแสการประพฤติผดิ หรื อข้อร้องเรี ยนทีเกียวกับการทุจริ ต คอร์ รัปชัน การยักยอกทรัพย์ หรื อไม่
ปฏิ บตั ิ ต ามข้อ กํา หนดหรื อ ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ หากผู ถ้ ู กร้ อ งเรี ยนเป็ นพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ
คณะกรรมการชุดนี จะมีอาํ นาจพิจารณาตังแต่พนักงานระดับบังคับบัญชาลงมา โดยคณะกรรมการ
พิจารณาการแจ้งเบาะแสการประพฤติผดิ หรื อข้อร้องเรี ยน ของบริ ษทั ฯประกอบไปด้วย
4.2.1. เลขานุ การบริ ษทั ฯ
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4.2.2. ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
4.2.3. ผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
4.2.4. ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานทีถูกร้ องเรี ยน (ต้องเป็ น บุคคลผูไ้ ม่มีความขัดแย้งหรื อได้รับ ผลประโยชน์
จากข้อร้องเรี ยน โดยคณะกรรมการ ลําดับแรกเป็ นผูพ้ ิจารณา)
4.3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการอิส ระตามที บริ ษ ัทฯได้ประกาศไว้ มี
อํานาจในการพิ จ ารณาาเบาะแสการประพฤติ ผิด หรื อข้อ ร้ องเรี ย นทุ ก กรณี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจใช้อาํ นาจนี แต่งตังคณะกรรมการเฉพาะกิจขึนมาเพือให้ดาํ เนิ นการพิจารณาาเบาะแส
การประพฤติ ผิด หรื อข้อร้ องเรี ย นตามเห็ น สมควรก็ไ ด้ แต่ เมื อคณะกรรมการดัง กล่ า วพิ จ ารณา
ดําเนินการแล้วต้องส่ งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพือลงนามจึงจะมีผลในการบังคับใช้

5. แนวทางปฏิบัตเิ มื อได้รับข้ อร้ องเรียนทีเกียวกับการฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ผูร้ ับเรื องข้อร้องเรี ยนทีเกียวกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณต้องส่ งเรื องให้ผทู ้ ีมี
อํานาจในการพิจารณา(ตามข้อ 4.1) ภายใน 3 วัน ทําการ หากผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาได้รับเรื องแล้วหรื อเป็ นผูร้ ั บ
เรื องดังกล่าวเองจะต้องรี บดําเนินการพิจารณา โดย ข้อร้องเรี ยนทีเกียวกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบ ตั ิตามจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณให้ป ฏิบ ตั ิ ต ามนโยบาย การบริ ห ารจัด การเรื องรายงานข้อ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ

6. แนวทางปฏิบัตเิ มือได้รับแจ้ งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้ องเรียน
ผูร้ ับเรื องการแจ้งเบาะแสการประพฤติผดิ หรื อข้อร้องเรี ยนต้องส่ งเรื องให้ผทู ้ ีมีอาํ นาจในการพิจารณา (ตาม
ข้อ 4.2 และข้อ 4.3) ภายใน 3 วันทําการ หากผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาได้รับเรื องแล้วหรื อเป็ นผูไ้ ด้รับเรื องเองจะต้อง
รี บ ดําเนิ น การพิ จ ารณา รวบรวมข้อเท็จ จริ ง และประมวลผลกลันกรองภายใน 45 วัน โดยต้อ งได้ข ้อ สรุ ป
ดังต่อไปนี
1. มาตรการดําเนินการลงโทษผูก้ ระทําผิด (ถ้ามี) โดยต้องได้รับความเห็นชอบหรื อข้อแนะนํา
จากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (ยกเว้นกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณา)
2. มาตรการดําเนินการบรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูท้ ีได้รับผลกระทบ (ถ้ามี)
3. การรายงานผลให้ผรู้ ้องเรี ยนฯ ทราบ (ถ้าเปิ ดเผยตัวตน)
โดยให้รายงานผลการพิจารณาและบทลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั

เอกสารแนบ
7. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้ องเรียนและผู้ให้ ความร่ วมมื อในการตรวจสอบ
ผูร้ ้ องเรี ยนหรื อผูท้ ีให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุม้ ครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี
1. ผูแ้ จ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรื อข้อร้องเรี ยนและผูใ้ ห้ความร่ ว มมื อในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งสามารถเลือกทีจะไม่ เปิ ดเผยตนเองได้ห ากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทํา ให้เ กิ ด
ความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสี ยหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองก็จะทําให้บริ ษทั ฯ
สามารถรายงานความคื บ หน้า ชี แจงข้อ เท็จ จริ ง ให้ ท ราบ หรื อบรรเทาความเสี ย หายได้
สะดวกและรวดเร็ วยิงขึน
2. ผูแ้ จ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรื อข้อร้องเรี ยนและผูใ้ ห้ความร่ ว มมื อในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง บริ ษทั ฯจะไม่เปิ ดเผยชื อตัว ชือสกุล ทีอยู่ ภาพ หรื อข้อมูลอืนใดทีสามารถระบุ
ตัวผูแ้ จ้งได้ ยกเว้นแต่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
3. ผูร้ ั บข้อร้ องเรี ยนต้องเก็บข้อ มูลที เกี ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่ า ทีจําเป็ นโดย
คํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และความเสี ย หายข้อ งผู ้แ จ้ง เบาะแสการประพฤติ ผิ ด หรื อข้อ
ร้ องเรี ยนและผูใ้ ห้ค วามร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง แหล่งทีมาของข้อ มู ล หรื อ
บุคคลทีเกียวข้องเป็ นสําคัญ
4. กรณี ที ผู แ้ จ้ง เบาะแสการประพฤติ ผิ ด หรื อ ข้อ ร้ อ งเรี ย นและผู ้ใ ห้ ค วามร่ วมมื อ ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งเห็น ว่าตนอาจได้รับ ความไม่ป ลอดภัยหรื ออาจเกิ ดความเดื อดร้ อน
เสี ยหาย ผุผ้ ูแ้ จ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรื อข้อร้ องเรี ยนและผูใ้ ห้ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งสามารถร้ องขอให้บริ ษทั ฯกําหนดมาตรการคุม้ ครองทีเหมาะสมก็ได้
หรื อบริ ษ ัท ฯอาจกํา หนดมาตรการคุ ้ม ครองโดยผู แ้ จ้ง เบาะแสการประพฤติ ผิ ด หรื อ ข้อ
ร้ องเรี ยนและผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งไม่ต้องร้องขอก็ได้ห ากเห็ น ว่า
เป็ นเรื องทีมีแนวโน้มทีจะเกิดความเดือดร้อนเสี ยหายหรื อความไม่ปลอดภัย
5. ผูท้ ีได้รับความเดือนร้อน เสี ยหาย จะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที มี
ความเหมาะสมและเป็ นธรรม
8. บทลงโทษ
ผูใ้ ดกระทําการใดโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี รวมทังมีพฤติกรรมทีกลันแกล้ง
ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรื อเลือกปฏิบตั ิ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื องมาจากการร้องเรี ยนต่อผูแ้ จ้ง เบาะแสการ
ประพฤติผิดหรื อข้อร้องเรี ยนหรื อบุคคลทีเกียวข้องกับเรื องทีร้ องเรี ยนกับระเบียบนี ถือว่าผูน้ ันกระทําผิดวินัย
และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯหรื อผูท้ ีได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าว ตลอดจนรับ
ผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรื อตามกฎหมายต่อไปด้วย

เอกสารแนบ

9. ช่ องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลนโยบายการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรื อข้อร้ องเรียน
ช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูล
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Report
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. คณะกรรมการได้จดั ให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสทีผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ร้องเรี ยน ในเรื องทีอาจเป็ นการกระทํา
ความผิด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2. บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกระบวนการพิจารณากับเรื องทีพนักงาน
หรื อบุคคลภายนอกร้องเรี ยนว่าบริ ษทั ฯอาจมีการกระทําผิด
3. บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
4. บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสียในการแจ้ง
หรื อร้องเรี ยน กรณี ทีถูกละเมิดสิ ทธิ พร้อมให้ขอ้ มูลในการติดต่อ
อย่างชัดเจน

