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บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
นโยบายการรับเรื่องร้ องเรียน
1. บทนํา
บริ ษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เชื่อมัน่ ว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เป็ นปั จจัยสําคัญที่สง่ เสริ มให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจะนําพาบริ ษัทฯ ไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายได้ มีสว่ นร่ วมในกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ กําหนด
นโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและจัดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส เพื่อรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อ
ข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ ทังจากบุ
้
คลากรภายในองค์กร และจากบุคคลภายนอก ที่ได้ รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ยงที่จะได้ รับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจากการกระทําที่ผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่เข้ าข่าย
การทุจริ ตของกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ อีกทังยั
้ งเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการเฝ้าระวัง ติดตามการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นแหล่งข้ อมูลสําคัญในการปรับปรุ งการบริ หารงานให้ มีความรัดกุมและมีประสิทธิ ภาพ
ยิ่งขึ ้น
2. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่พบเห็น สงสัย หรื อได้ รับผลกระทบจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การ
กระทําที่สอ่ ถึงการทุจริ ต หรื อพฤติกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ (“ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน”) ได้
มีช่องทางในการร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสมายังบริ ษัทฯ
1.2 เพื่อให้ การดําเนินการเกี่ยวกับความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อสงสัย หรื อข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ มีกระบวนการที่
ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม สุจริ ต โปร่งใส และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
1.3 เพื่อกํ าหนดมาตรการในการเก็ บรั กษาความลับ ปกป้องและคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส และพยานบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับการร้ องเรี ยน ไม่ให้ ถกู ละเมิดสิทธิ
1.4 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิ ดขึน้ กับผู้มีส่วนได้ เสียจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณธุรกิจ หรื อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ
3. คํานิยาม
ข้ อความ หรื อ คําใดๆ ที่ใช้ ในนโยบายฉบับนี ้ ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ ข้ อความดังกล่าวจะแสดงหรื อได้
อธิบายไว้ เป็ นอย่างอื่น
(1) “นโยบาย” หมายถึง นโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยน
(2) “บริ ษัทฯ” หมายถึง บริ ษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
(3) “บริ ษัทย่อย” หมายถึง บริ ษัทจํากัด ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง และ/หรื อ โดยอ้ อม เกินกว่าร้ อยละ 50 หรื อ
มีอํานาจควบคุม
(4) “กลุม่ บริ ษัทฯ” หมายถึง บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
(5) “กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริ ษัทฯ
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(6)

“ผู้บริ หาร” หมายถึง ผู้ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกนับต่อจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลงมา ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่สที่ กุ ราย
และให้ หมายความรวมถึง ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การ
ฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า ของบริ ษัทฯ (ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ก.ล.ต.)
(7) “ฝ่ ายจัดการ” หมายถึง ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ระดับผู้อํานวยการขึ ้นไป
(8) “พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังที
้ ่เป็ นพนักงานประจํา พนักงานสัญญาจ้ าง
พิเศษ พนักงานชัว่ คราวของบริ ษัทฯ
(9) “ผู้บงั คับบัญชา” หมายถึง ผู้บงั คับบัญชาหรื อหัวหน้ างานตามระดับชันในสายงานที
้
่พนักงานสังกัด
(10) “ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน” หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กลุ่ม บุ ค คลที่ มี ผ ลกระทบ หรื อ ได้ รั บ ผลกระทบจากการ
ปฏิบตั ิงานของกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อ บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี หรื อ นโยบายที่ เ กี่ ย วกับ การกํ า กับ ดูแ ลการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบของกลุม่ บริ ษัทฯ และ/หรื อของทางการ
(11) “เรื่ องร้ องเรี ยน” หมายถึง เรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการประพฤติผิดที่อยู่ในขอบเขตของเรื่ องร้ องเรี ยน ตาม
ข้ อ 4 ที่กําหนดไว้ นโยบายฉบับนี ้
4. ขอบเขตของเรื่องร้ องเรียน
บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ สามารถสอบถาม แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนผ่านช่องทางการ
ร้ องเรี ยนตามข้ อ 6 ของนโยบายฉบับนี ้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรื อพบเห็นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกลุม่
บริ ษัทฯ หรื อ บุคคลใดๆ ที่กระทําการแทนกลุม่ บริ ษัทฯ มีการกระทําที่เข้ าข่ายกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.1 การประพฤติผิด หมายถึง การกระทําที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้ านการให้ สินบนและทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ข้ อบังคับ ระเบียบของกลุ่มบริ ษัทฯ
และ/หรื อกฎเกณฑ์ของทางการ
4.2 การทุจริ ต หมายถึง การกระทําใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายให้ แก่ตนเอง
และ/หรื อผู้อื่น ซึง่ หมายความรวมถึงการกระทําดังนี ้
4.2.1 การยักยอกทรัพย์ หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซงึ่ เป็ นของผู้อื่นโดยเบียดบังเอาทรัพย์นนมาเป็
ั้
น
ของตนหรื อบุคคลที่สาม
4.2.2 การคอร์ รัปชั่น หมายถึง การใช้ อํานาจที่ได้ มาโดยหน้ าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน หรื อ
การทุจริ ตโดยใช้ หรื ออาศัยตําแหน่งหน้ าที่ อํานาจและอิทธิ พลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
และ/หรื อผู้อื่น
4.2.3 การให้ หรื อรั บสินบน หมายถึง การเสนอ (Offering) การให้ คํามัน่ สัญญา (Promising) การให้
หรื อการรับ (Giving or Accepting) หรื อการเรี ยกร้ อง (Demanding) ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ที่
เกี่ ยวข้ องกับเงิ น หรื อ เพื่อเป็ นสิ่งจูงใจให้ บุคคลกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดี หรื อทําลายความไว้ วางใจ
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4.2.4 การฉ้ อโกงหรื อการตกแต่ งงบการเงิน หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้ วยการสื่อสารข้ อมูลเท็จ
หรื อปกปิ ดความจริ งซึง่ ควรบอกให้ ทราบ และโดยการหลอกลวงเช่นว่านัน้ ทําให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์หรื อ
ผลประโยชน์จากผู้ถกู หลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับเรื่ องร้ องเรี ยนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) เรื่ องที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีมติ
เด็ดขาดแล้ วตามขอบเขตอํานาจของตน
(2) เรื่ องที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเด็ดขาดแล้ ว
(3) เรื่ องที่มีการฟ้องร้ องเป็ นคดีอยูใ่ นศาล หรื อที่ศาลพิพากษา หรื อมีคําสัง่ เด็ดขาดแล้ ว
(4) กรณีบตั รสนเท่ห์ หรื อเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อกล่าวหาที่ไม่ระบุชื่อและที่อยูท่ ี่แท้ จริ งของผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้กล่าวหา
(5) เรื่ องร้ องเรี ยนที่ไม่ระบุพยาน หรื อไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรื อการกระทําการทุจริ ตหรื อประพฤติผิดที่ชดั เจน
เพียงพอที่จะนําสืบข้ อเท็จจริ งต่อไปได้
(6) เรื่ องที่ฝ่ายทุนมนุษย์ ของบริ ษัทฯ หรื อหน่วยงานทรั พยากรบุคคลของบริ ษัทย่อย หรื อหน่วยงานอื่นที่มี
อํานาจ ได้ รับไว้ พิจารณา หรื อได้ วินิจฉัยเด็ดขาดอย่างเป็ นธรรมแล้ ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็ น
สาระสําคัญเพิ่มเติม
5. บุคคลที่เกี่ยวข้ องและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
5.1 ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน (Whistle Blower) ได้ แก่ ผู้ที่พบเห็น ทราบ หรื อสงสัยโดยสุจริ ต ไม่ว่าตนเองจะได้ รับ
ความเสียหายหรื อไม่ก็ตามว่า กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทําการ
แทนกลุม่ บริ ษัทฯ มีการประพฤติผิดตามข้ อ 4.1 และ/หรื อ ข้ อ 4.2
5.2 ผู้รั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย น (Report Receiver) ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee หรื อ AC)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อเลขานุการบริ ษัท โดยผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าว มีหน้ าที่ต้องส่งเรื่ องร้ องเรียน
ที่ได้ รับให้ ผ้ ปู ระสานงานเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อดําเนินการต่อไป
5.3 ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน (Case Coordinator) ได้ แก่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ ผู้ที่ได้ รับแต่งตัง้
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ มีหน้ าที่รวบรวม พิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานใน
เบื ้องต้ น และส่งเรื่ องร้ องเรี ยนที่ผ่านการพิจารณาให้ ผ้ ตู รวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน ตามข้ อ 5.6 รวมถึงจัดเก็บ
ข้ อมูล บันทึกความคืบหน้ าและผลสรุ ป ติดตามและปรับเปลี่ยนสถานะของเรื่ องร้ องเรี ยน และกําหนดสิทธิ
การเข้ าถึงข้ อมูลที่เกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยน และมีหน้ าที่กํากับดูแลให้ การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยน
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามนโยบายฉบับนี ้
5.4 ผู้ถกู ร้ องเรี ยน (Subject of a Report) ได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อ บุคคลใดๆ
ที่กระทําการแทนกลุม่ บริ ษัทฯ ที่ถกู ร้ องเรี ยน หรื อกล่าวหาโดยผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนว่ามีการประพฤติผิดตาม
ข้ อ 4.1 และ/หรื อ ข้ อ 4.2
ในกรณีที่ผ้ ตู รวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนพบว่ามีบุคคลอื่นเป็ นผู้ร่วมกระทําการ สนับสนุนการกระทํา จ้ างวาน
หรื อสัง่ การ เกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยน ให้ ถือว่าบุคคลอื่นนันเป็
้ นผู้ถกู ร้ องเรี ยนด้ วย
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5.5 ผู้ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน (Investigation Participant) ได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน หรื อบุคคลภายนอกที่ได้ รับการขอความร่วมมือจากผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อผู้ตรวจสอบ
เรื่ องร้ องเรี ยนในการให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง หรื ออาจมีความเกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยน
5.6 ผู้ตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน
(1) กรณีที่เป็ นการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการประพฤติผิดในลักษณะการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อระเบียบต่างๆ ตามข้ อ 4.1 ให้ ผ้ ูบริ หารสูงสุดฝ่ ายทุนมนุษย์ หรื อ หัวหน้ าหน่วยงานทรัพยากร
บุคคลของบริ ษัทย่อย เป็ นผู้ตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน
(2) กรณีที่เป็ นการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการประพฤติผิดในลักษณะการทุจริ ต ตามข้ อ 4.2 ให้ หวั หน้ าฝ่ าย
ตรวจสอบภายในเป็ นผู้ตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน
(3) กรณีที่เรื่ องร้ องเรี ยน ตามข้ อ 4.1 หรื อ 4.2 เป็ นเรื่ องซับซ้ อนเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน ให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง (Investigation Committee) ขึน้ เป็ น
กรณีเฉพาะเพื่อดําเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าว ต้ องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
(4) กรณีที่หวั หน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผู้ถกู ร้ องเรี ยน ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) เป็ นผู้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จจริ ง (Investigation Committee) เพื่ อ ดํ า เนิ น การตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม
(5) กรณี ที่ ก รรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ถูก ร้ องเรี ย น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ (Board of
Directors หรื อ BOD) จะเป็ นผู้ แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็ จ จริ ง (Investigation
Committee) เพื่อดําเนินการตรวจสอบตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ ผู้ตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องไม่มีสว่ นได้ เสียกับเรื่ องร้ องเรี ยน
5.7 ผู้มีอํานาจตัดสินผลสรุ ปเรื่ องร้ องเรี ยนและสัง่ ลงโทษให้ เป็ นไปตามระเบียบของฝ่ ายทุนมนุษย์ ยกเว้ นกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีการตัดสินผลสรุ ปเรื่ องร้ องเรี ยนและสัง่ ลงโทษหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
(2) กรณี ก ารตั ด สิ น ผลสรุ ป เรื่ อ งร้ องเรี ย นและสั่ง ลงโทษกรรมการหรื อ ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
6. ช่ องทางในการแจ้ งเรื่องร้ องเรียน
ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนสามารถแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนมายังผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนตามข้ อ 5.2 ผ่านช่องทางการแจ้ งเรื่ อง
ร้ องเรี ยนดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ แู จ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนเปิ ดเผยตัวตน และ/หรื อ ให้ ข้อมูลหลักฐานที่
ชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ถกู ร้ องเรี ยน รวมถึงแจ้ งข้ อมูลในการติดต่อเพื่อเป็ นช่องทางใน
การสือ่ สารกับบริ ษัทฯ
6.1 ไปรษณีย์ : บริ ษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
อาคารซันทาวเวอร์ ส บี ชัน้ 40
เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
6.2 โทรสาร : หมายเลข +66 2632 4534-5
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6.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : company.secretary@singhaestate.co.th
6.4 เว็บไซต์ : www.singhaestate.co.th
6.5 เว็บไซต์ภายใน หรื อ S@Net : https://singhaestate.sharepoint.com/Pages/Default.aspx
7. การให้ ความคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่องร้ องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
7.1 ผู้แ จ้ ง เรื่ อ งร้ องเรี ย นและบุคคลที่เ กี่ ยวข้ องตามข้ อ 5 จะได้ รั บ ความคุ้มครองที่ เหมาะสม เช่ น ไม่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรื อโยกย้ ายตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน
เลิกจ้ าง หรื อ การอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
7.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยน และข้ อมูลของผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน จะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อ
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่จําเป็ นจะต้ องเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
7.3 บุคคลใดๆ ที่ได้ รับทราบเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยน จะต้ องปกป้องข้ อมูลดังกล่าว
ให้ เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ
ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่กรณีที่มีความจําเป็ นในขันตอนการ
้
ดําเนินการตามนโยบายฉบับนี ้ หรื อ ตามที่กฎหมายกํ าหนด หากมีการจงใจฝ่ าฝื นนําข้ อมูลไปเปิ ดเผย
บริ ษัทฯ จะดําเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรื อ ดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝื น แล้ วแต่กรณี
8. การจัดการกับเรื่องร้ องเรียน
8.1 ขัน้ ตอนการตรวจสอบเรื่องร้ องเรียน
8.1.1 เรื่ อ งที่ ไ ม่ซับ ซ้ อ น ได้ แ ก่ เรื่ อ งร้ องเรี ย นที่ มี ห ลัก ฐานชัด เจน และ/หรื อ ไม่เ กี่ ย วข้ อ งกับ หลาย
หน่ว ยงาน ให้ ผ้ ูป ระสานงานเรื่ อ งร้ องเรี ย นส่งเรื่ อ งให้ ผ้ ูต รวจสอบเรื่ อ งร้ องเรี ยน ตามข้ อ 5.6
ดําเนินการ ดังนี ้
(1) เรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการประพฤติผิด ตามข้ อ 4.1 – ส่งให้ ผ้ บู ริ หารสูงสุดฝ่ ายทุนมนุษย์ หรื อ
หัวหน้ าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทย่อย ดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งของเรื่ อง
ร้ องเรี ยน
(2) เรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการประพฤติผิด ตามข้ อ 4.2 – ส่งให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในดําเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งของเรื่ องร้ องเรี ยน
8.1.2 เรื่ องที่ซบั ซ้ อน ได้ แก่ เรื่ องร้ องเรี ยนที่มีหลักฐานชัดเจนจํานวนมาก หรื อยุ่งยาก หรื อเกี่ยวพันกับ
หลายหน่วยงาน ให้ หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อ ผู้บริ หารสูงสุดฝ่ ายทุนมนุษย์ (แล้ วแต่
กรณี) นําเสนอประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพือ่ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้
้
อเท็จจริ ง
ประกอบด้ วย บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ายกฎหมาย และ
ฝ่ ายทุนมนุษย์ ฝ่ ายละ 1 คน โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาจพิจารณาแต่งตังพนั
้ กงานหรื อ
บุค คลภายนอกร่ ว มเป็ น กรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ด้ ว ยก็ ไ ด้ ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งทุกคนจะต้ องไม่มี ส่วนได้ เ สียกับเรื่ องร้ องเรี ยนนัน้ ๆ และผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
8.1.3 กรณี ที่หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน กรรมการ หรื อผู้บริ หาร เป็ นผู้ถูกร้ องเรี ยนให้ ผ้ ูมีอํานาจ
ตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน ตามข้ อ 5.6 (4) – (5) เป็ นผู้ดําเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน
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8.2 ระยะเวลาดําเนินการ
8.2.1 ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน ต้ องส่งเรื่ องให้ ผ้ ปู ระสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ รับ
เรื่ องร้ องเรี ยนจากผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน
8.2.2 ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน ต้ องส่งเรื่ องให้ ผ้ ตู รวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนจากผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน
กรณีมีความจําเป็ นที่ไม่สามารถดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ ผ้ ปู ระสานงาน
เรื่ องร้ องเรี ยนนํ าเสนอประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารเพื่ อพิ จารณาอนุมัติ การขยายระยะเวลาการ
ตรวจสอบได้ ครัง้ ละไม่เกิน 7 วันทําการ
8.2.3 ผู้ตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน ตามข้ อ 5.6 (1) – (2) ต้ องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่ องร้ องเรี ยนซึง่
ยุติแล้ ว และคําสัง่ ลงโทษของผู้มีอํานาจ ตามข้ อ 5.7 (ถ้ ามี) ให้ ผ้ ปู ระสานงานเรื่ องร้ องเรี ยนทราบ
ภายใน 30 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนจากผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน ทังนี
้ ้ ในกรณี
ที่ ผ้ ูต รวจสอบเป็ น ผู้เ สนอสัง่ ลงโทษ จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากฝ่ ายทุน มนุษ ย์ เ กี่ ย วกับ
มาตรการในการลงโทษด้ วย
8.2.4 คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ตามข้ อ 5.6 (3) – (5) ต้ องพิจารณาและรายงานผลสรุ ปเรื่ อง
ร้ องเรี ยนซึ่งยุติแล้ ว และคําสัง่ ลงโทษของผู้มีอํานาจ ตามข้ อ 5.7 (ถ้ ามี) ให้ ผ้ ูประสานงานเรื่ อง
ร้ องเรี ยนทราบภายใน 60 วันทําการ นับแต่วนั ที่คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งได้ รั บการ
แต่งตัง้
ในกรณีจําเป็ นที่ไม่สามารถดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามข้ อ 8.2.3 และ 8.2.4 ได้
ให้ ผ้ ูต รวจสอบเรื่ อ งร้ องเรี ย นนํ า เสนอประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ (แล้ วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ ครัง้ ละ
ไม่เกิน 30 วันทําการ
ทังนี
้ ้ หากไม่ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลา หรื อ ไม่ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบตามที่
กํ า หนดไว้ ข้างต้ น ให้ ถื อ ว่าผู้ประสานงานเรื่ อ งร้ องเรี ยน หรื อ ผู้ต รวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน ไม่ป ฏิ บัติตาม
นโยบายฉบับนี ้ และต้ องทําหนังสือชี ้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้ ตอ่ ผู้มีอํานาจแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบ
เรื่ องร้ องเรี ยนด้ วย
8.3 การรายงาน
8.3.1 ผู้ป ระสานงานเรื่ อ งร้ องเรี ย นมี ห น้ า ที่ ร ายงานผลสรุ ป เรื่ อ งร้ องเรี ย นให้ แ ก่ ผู้แ จ้ ง เรื่ อ งร้ องเรี ย น
ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน ผู้ถูกร้ องเรี ยน ผู้ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อบุคคลอื่น
ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
8.3.2 หัว หน้ า ตรวจสอบภายใน หรื อ ผู้บ ริ ห ารสูง สุด ฝ่ ายทุน มนุษ ย์ หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ ง (แล้ วแต่กรณี) มีหน้ าที่รายงานผลสรุ ปเรื่ องร้ องเรี ยนและคําสัง่ ลงโทษของผู้มีอํานาจ
ตามข้ อ 5.7 (ถ้ ามี) ต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หาร รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณี ทุจริ ต
ตามข้ อ 4.2)
8.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ตามข้ อ 5.6 (4) – (5) (แล้ วแต่กรณี) ต้ องรายงานผลสรุ ปเรื่ อง
ร้ องเรี ยนและคําสัง่ ลงโทษของผู้มีอํานาจ ตามข้ อ 5.7 (ถ้ ามี) ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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8.3.4 กรณี ที่ ผ้ ูป ระสานงานเรื่ อ งร้ องเรี ย น และ/หรื อ ผู้ต รวจสอบเรื่ อ งร้ องเรี ย นตรวจสอบหลัก ฐาน
ในเบื ้องต้ นและพบว่าเรื่ องร้ องเรี ยนอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อชื่อเสียง การดําเนินธุรกิจ
และ/หรื อ ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยนที่พบ หรื อผู้ตรวจสอบเรื่ อง
ร้ องเรี ยน ต้ องรายงานเรื่ องดังกล่าวให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบทันที เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
กรณี ที่มีหลักฐานชัดเจนและเพียงพอว่าผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนมีเจตนาหรื อพฤติการณ์ ชัดแจ้ งว่าแจ้ งหรื อ
กล่าวหาผู้ถกู ร้ องเรี ยนโดยไม่สจุ ริ ต บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องดําเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกร้ องเรี ยน
ดังนี ้
(1) กรณีที่ผ้ แู จ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนเป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงาน ให้ ดําเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบบริ ษัทฯ ว่าด้ วยการบริ หารทรัพยากรบุคคล
(2) กรณี ที่ผ้ ูแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนเป็ นบุคคลภายนอก และกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย บริ ษัทฯ อาจ
พิจารณาดําเนินคดีกบั ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวด้ วย
กระบวนการตรวจสอบเรื่องร้ องเรียน
ผู้แจ้ งเรื่องร้ องเรียน

ผู้รับเรื่องร้ องเรียน
ภายใน 3 วันทําการ

ผู้ประสานงานเรื่องร้ องเรียน
ภายใน 7 วันทําการ
เรื่ องที่ไม่ ซับซ้ อน

เรื่ องที่ซับซ้ อน

หัวหน้ าฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
เป็ นผู้ถูกร้ องเรี ยน

ผู้ตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน

CEO แต่งตั ้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง

AC แต่งตั ้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง

ภายใน 30 วันทําการ
แจ้ งผลการพิจารณา และคําสัง่ ลงโทษ

ภายใน 60 วันทําการ
แจ้ งผลการพิจารณา และคําสัง่ ลงโทษ

ภายใน 60 วันทําการ
แจ้ งผลการพิจารณา และคําสัง่ ลงโทษ

ผู้บริหาร /
กรรมการ
เป็ นผู้ถูกร้ องเรี ยน
BOD แต่งตั ้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ภายใน 60 วันทําการ
แจ้ งผลการพิจารณา และคําสัง่ ลงโทษ
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