นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด
นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคม

อนุมัติโดยที่การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 20 กันยายน 2561

บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด
นโยบายและหลักการ
บริ ษทั บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน ) (“บริ ษทั ” หรื อ “STC”) ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจ ด้วย
ความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่ งใส เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริ ษทั ที่ได้กาํ หนดไว้ บริ ษทั เชื่ อว่าพนักงานจะต้องได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างยุติธรรม และคาดหวังว่าพนักงานของ
บริ ษทั จะต้องประพฤติตนอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะปกป้อง พนักงาน การดําเนินงาน และทรัพย์สินต่างๆ จากความเสี่ ยงที่เกิดจาก
การประพฤติที่ขดั ต่อนโยบายและจรรยาบรรณทางธุ รกิจและการทุจริ ตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งมีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยง
หรื อมูลค่าของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ไม่ยินยอมให้มีการกระทําผิดและการทุจริ ตเกิดขึ้นในบริ ษทั และจะ
พิจารณาลงโทษทางวินยั กับผูก้ ระทําผิดหรื อกระทําการทุจริ ต เพื่อให้บริ ษทั สามารถดําเนินการตามนโยบายและหลักการ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงได้จดั ทํานโยบายฉบับนี้ข้ ึนโดยมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ ดังนี้
(1) เพื่อกําหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอก ให้ขอ้ มูล รายงานเบาะแสการ
กระทําผิดหรื อการทุจริ ตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริ ษทั ได้อย่างมัน่ ใจ
(2) เพื่อให้การคุม้ ครองพนักงานที่ได้ให้ขอ้ มูล ความร่ วมมือหรื อความช่วยเหลือใดๆ แก่บริ ษทั อันเกี่ยวข้องกับการกระทํา
ผิดและการทุจริ ต ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงตําแหน่ งงาน ลักษณะงาน หรื อสถานที่ทาํ งาน พักงาน ไล่ออก
หรื อกระทําการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
(3) เพื่อกําหนดแนวปฏิบตั ิที่โปร่ งใสและเที่ยงธรรมในการสอบสวนการกระทําผิดและการทุจริ ต
(4) เพื่อเป็ นการป้องปรามการกระทําผิดและการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบและลด ความ
เสี ยหาย จากการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
(5) เพื่อเป็ นการส่งเสริ มภาพลักษณ์และคุณค่าจริ ยธรรมที่ดี ของบริ ษทั และพนักงาน
ขอบเขตของนโยบาย
(1) นโยบายนี้ให้ใช้บงั คับกับพนักงานทุกคนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(2) นโยบายนี้ครอบคลุมการกระทําผิดและการทุจริ ต (ทั้งที่ปรากฏแล้ว หรื อ สงสัย) ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผูข้ ายสิ นค้า/
บริ การ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ้น กรรมการและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มซึ่ งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั และ/
หรื อบริ ษทั ย่อย
คํานิยาม
ข้อความหรื อ คําใดๆ ที่ใช้ในนโยบายนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ขอ้ ความดังกล่าวจะแสดงหรื อได้อธิ บาย
ไว้เป็ นอย่างอื่น
ก)

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานทดลองงาน และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตามระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานและสภาพการจ้างของบริ ษทั

ข)

ค)

ง)
จ)

ฉ)

“ผูบ้ ริ หาร” หมายถึ ง ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมาและผูม้ ี
ตําแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกรายรวมถึงตําแหน่ งในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้น
ไปหรื อเทียบเท่า
“ผูแ้ จ้งเบาะแส” หมายถึง พนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
ได้แก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น ลู กค้า คู่ ค้า เจ้าหนี้ ธนาคารพาณิ ช ย์ห รื อสถาบัน การเงิ น ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนผูท้ ี่ ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของบริ ษทั
“ผูถ้ ูกกล่าวหา” หมายถึง พนักงาน ผูข้ ายสิ นค้า/บริ การ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ้น กรรมการและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกกลุ่มซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
“การกระทําผิ ด ” หมายถึ ง การกระทําใดๆ ของพนัก งานหรื อ ผูบ้ ริ ห าร ซึ่ งเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายและ
จรรยาบรรณทางธุ รกิจของบริ ษทั และตามข้อบังคับการทํางานของบริ ษทั ตัวอย่างรู ปแบบการกระทําผิด
เช่น
• เปิ ดเผยสารสนเทศอันเป็ นความลับนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
• มีผลประโยชน์ขดั กันอย่างร้ายแรง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในฐานะพนักงานหรื อผูบ้ ริ หาร
มากกว่าประโยชน์ของบริ ษทั
• ดําเนินการอันไม่สมควรเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ื่น
• เปิ ดเผยหรื อใช้ขอ้ มูลความลับทางการค้าหรื อธุรกิจของบริ ษทั เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อ
ผูอ้ ื่น
• รับหรื อแสวงหาสิ่ งของอันมีมูลค่าจากผูร้ ับจ้าง ผูส้ ่ งสิ นค้าหรื อบุคคลผูใ้ ห้บริ การ หรื อส่ งสิ นค้าต่างๆ
ให้บริ ษทั รวมถึงการรับค่านายหน้าในทางลับหรื อ “เงินจูงใจใต้โต๊ะ”
• การบังคับ คุกคาม การละเว้นการปฏิ บตั ิ หรื อการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ผูข้ าย
สิ นค้า/บริ การ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ้น กรรมการและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ตลอดจนบุคคลภายนอก
“การทุจริ ต” หมายถึง การกระทําหรื อพฤติกรรมใดๆ ที่มีเจตนาทุจริ ตโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
เงิน ผลประโยชน์ หรื อการหลีกเลี่ยงภาระผูกพัน หรื อการทําผิดกฎหมายและก่อความเสี ยหายแก่บริ ษทั
ตัวอย่างรู ปแบบการกระทําทุจริ ต เช่น
•

ช)

ปลอม หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมิได้รับอนุญาตซึ่ งเอกสาร สัญญา เช็ค ดราฟท์ธนาคาร หรื อบัญชี
ธนาคาร ซึ่งอยูใ่ นความครอบครองของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
• เข้าทําธุ รกรรม หรื อภาระผูกพันทางสัญญาในนามของบริ ษทั โดยไม่มีอาํ นาจที่จะทําเช่นนั้น และมี
เจตนาทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่น
• ยักยอกเงิน ทรัพย์สิน หรื อวัสดุเครื่ องใช้สํานักงาน ตลอดจนทําลาย เคลื่อนย้าย เอกสาร ทรัพย์สิน
หรื อวัสดุสิ่งของต่างๆ รวมทั้งการนําไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
• จัดการหรื อรายงานเรื่ องเงิน หรื อธุรกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสม
“บริ ษทั ย่อย” หมายถึง บริ ษทั ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1) บริ ษทั ที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
2) บริ ษทั ที่บริ ษทั ตาม (ก) มีอาํ นาจควบคุมกิจการ

3) บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้อาํ นาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ตาม (ข) ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการอยูภ่ ายใต้
อํานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ตาม (ข)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) พนักงาน
1.1) พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาในสายงานทราบและหรื อตามช่องทางที่กาํ หนดไว้ในนโยบายฉบับนี้โดย
ทันที หากพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน
1.2) พนักงานต้องให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริ หารหรื อฝ่ ายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่สอบสวนการ
กระทําผิดหรื อการทุจริ ต
2) ผูบ้ ริ หาร
2.1) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีหน้าที่สอดส่องดูแลและส่ งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2.2) ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริ มและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิ ทธิผลเพื่อป้องกันการ
กระทําผิด การทุจริ ต ในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึง
 ทําความเข้าใจลักษณะของการกระทําผิดและการทุจริ ตใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในฝ่ ายของตนเอง
 ตระหนักถึงความผิดปกติที่บ่งชี้ถึงการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
2.3) ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและร่ วมมือแก่ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการสอบสวน และฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ในการสอบสวนการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
3) ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมี ความรับ ผิดชอบเบื้ องต้น ในการสอบสวนการกระทําผิดหรื อการกระทําทุจริ ต ตามที่ ได้
กําหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
4) คณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวน มีหน้าที่รับผิดชอบสื บสวนสอบสวน รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนิ นการอื่นใด
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งหรื อพิสูจน์ความจริ งว่า ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานได้กระทําผิดหรื อการทุจริ ตหรื อไม่

การให้ขอ้ มูลการกระทําผิดและการทุจริ ต
บริ ษทั ถือว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระทําผิดและการทุจริ ต การรายงานหรื อให้
ข้อมูลจะต้องทําด้วยเจตนาสุ จริ ต การจงใจให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จหรื อใส่ ร้ายผูอ้ ื่นทําให้บุคคลอื่นและบริ ษทั เสี ยหาย จะถูก
บริ ษทั ลงโทษทางวินยั และดําเนินคดีตามกฎหมาย ในการให้ขอ้ มูล รายงานหรื อแจ้งเบาะแส ให้พนักงานปฏิบตั ิตามขั้นตอน
ดังนี้
1) กรณี ผแู ้ จ้งเบาะแสเป็ นพนักงาน เมื่อพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่ อโดยสุ จริ ตว่ามีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตเกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ต้องแจ้งให้หน่ วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยนที่คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนด ทราบโดย
ทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร ตามแบบการให้ขอ้ มูลพบเห็นการกระทําผิดและการทุจริ ต ทั้งนี้ พนักงาน
ไม่ค วรที่ จะดําเนิ น การสอบสวน หรื อ ซักถามใดๆ เกี่ ยวกับ การกระทําที่ ส งสั ยด้วยตนเองกรณี ผูแ้ จ้งเบาะแสมิ ใช่
พนักงาน เมื่อพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุ จริ ตว่ามีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อยสามารถแจ้งผ่านช่องทางในข้อ 2) ในการแจ้งการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต ผูแ้ จ้งเบาะแสจะต้องเปิ ดเผย ชื่อ
ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว้ อย่างไรก็ตามผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผยชื่อของ
ตนเองกับกรรมการสอบสวนในชั้นสอบสวนได้ ยกเว้นกรณี บริ ษทั ดําเนินคดีทางกฎหมายต่อผูก้ ระทําผิด ผูแ้ จ้งเบาะแส
จะต้องเปิ ดเผยตัวตนเพื่อให้ขอ้ มูลและเป็ นพยานในชั้นศาล ผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตที่ไม่เปิ ดเผย
ตัวตนในขั้นการให้ขอ้ มูลการกระทําผิดและการทุจริ ตก่อนการสอบสวนการกระทําผิดและการทุจริ ต บริ ษทั จะไม่รับ
พิจารณาและไม่กระทําการใดๆ กับข้อมูล หรื อเรื่ องที่แจ้งเบาะแสทั้งสิ้น
2) หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยน ผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถ
เลือกแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
หน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยน ตามที่อยูด่ งั นี้
บริ ษทั บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน )
ที่อยู่ 220/26 หมูท่ ี่ 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
หรื อ Email : cg@stc.co.th โทร : 038-423115-6 ต่อ 302 และ 038 – 9166535
3) หน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่จดั ทําทะเบียนรับเรื่ องร้องเรี ยน และต้องจัดทํารายงานสรุ ปการรับเรื่ องการแจ้ง
ข้อมูลการกระทําผิดและการทุจริ ต ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นประจําอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

การสอบสวนการกระทําผิดและการทุจริ ต
การสอบสวนการกระทําผิดและการทุจริ ต ต้องดําเนิ นการด้วยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติใดๆ เพื่อให้ได้
ทราบข้อเท็จจริ ง หรื อพิ สูจน์ เรื่ องที่ ร้อ งเรี ยนว่าผูท้ ี่ ถู กกล่าวหาได้ก ระทําผิ ดหรื อการทุ จริ ต หรื อ ไม่ และต้อ งดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์และชื่อเสี ยงของผูถ้ ูกกล่าวหา พนักงานและบริ ษทั
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มี ห น้าที่ รับผิดชอบในการประเมิ นและตรวจสอบข้อมูลที่ ได้รับ ในเบื้ องต้น ร่ วมกับฝ่ าย
กฎหมาย หน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยนและฝ่ ายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั หรื อสายธุรกิจ ในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในสามารถดําเนิ นการสอบทานเอกสาร ข้อมูล Email ตลอดจนข้อมูลอื่นใดของบริ ษทั หรื อที่บริ ษทั มีความ
เกี่ยวข้อง และสอบถามข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้
เมื่อตรวจสอบข้อมูลและพบว่าข้อมูลที่ได้รับมีมูลข้อเท็จจริ งว่าอาจมีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต ให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในร่ วมกับหน่ วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยนและฝ่ ายกฎหมาย ดําเนิ นการเสนอคณะกรรมการจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เว้นแต่กรณี เป็ นลักษณะการกระทําผิดจรรยาบรรณให้รายงานคณะกรรมการจัดการ เพื่อดําเนินการสอบสวนตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
กรณี ที่ คาดว่าจะมี มูลค่าความเสี ยหาย เกิ นกว่า 1 ล้านบาท หรื อเกี่ยวข้องต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ให้หัวหน้าฝ่ าย
ตรวจสอบภายในรายงานให้ ประธานคณะกรรมการบริ ษ ัท ประธานคณะกรรมการจัด การ/ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบโดยทันที
1) คณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1.1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบสวน ต้อ งประกอบด้ว ยกรรมการไม่ น้อ ยกว่า 3 คน โดยมี ป ระธานคณะกรรมการ
สอบสวนเป็ นผูบ้ ริ หารระดับตั้งแต่ ผูจ้ ดั การฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ้นไป และควรมีตวั แทนจากฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน หน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยน และฝ่ ายกฎหมาย เข้าร่ วมเป็ นกรรมการ กรรมการสอบสวนต้องมีความ
เป็ นอิสระ มีความรู ้และคุณสมบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่ องการสอบสวนตามนโยบายนี้ และจะต้องไม่เป็ น
บุคคลดังต่อไปนี้
ก) ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของผูต้ อ้ งสงสัย
ข) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผูต้ อ้ งสงสัย นอกเหนือจากการจ้างงานกับ
บริ ษทั
ค) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถ้ ูกกล่าวหา
ง) มีเหตุอนื่ ซึ่งอาจทําให้การสอบสวนไม่เป็ นธรรม
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ้นไป ในสายงานที่ตอ้ งสงสัยกระทําผิดหรื อ
การทุจริ ตอาจส่งตัวแทนจากสายงานที่มีความเป็ นอิสระจากผูต้ อ้ งสงสัยกระทําผิดหรื อการทุจริ ตเข้า
ร่ วมเป็ นผูส้ นับสนุนและให้ขอ้ มูล นอกจากนี้คณะกรรมการสอบสวนอาจเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญต่างๆ เช่น
ด้านความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมเข้าร่ วมเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง ใน
กรณี ที่ผตู ้ อ้ งสงสัยกระทําผิดหรื อทุจริ ต เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง ประธานคณะกรรมการสอบสวนต้องมี
ระดับที่สูงกว่าผูท้ ี่ถูกสอบสวน และกรรมการจากฝ่ ายต้องเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของฝ่ ายนั้นๆ

1.2) อํานาจในการสอบสวน
เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
ก) สอบสวนค้นหาข้อเท็จจริ ง พยานหลักฐาน เพื่อให้การสอบสวนได้ความจริ ง ยุติธรรม
ข) เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของฝ่ ายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ได้อย่างอิสระและไม่จาํ กัด
ค) มีอาํ นาจในการสอบถาม สําเนา และ/หรื อ เคลื่อนย้ายไฟล์ ตู้ หรื ออุปกรณ์เก็บเอกสารต่างๆ ของ
บริ ษทั ที่พนักงาน หรื อฝ่ ายต่างๆ เก็บรักษา โดยจะแจ้งหรื อขอความยินยอมจากผูร้ ับผิดชอบเห็นชอบ
ก่อนหรื อไม่ก็ได้
ง) มีอาํ นาจในการว่าจ้าง (ตามระเบียบของบริ ษทั ) ขอความร่ วมมือหรื อช่วยเหลือ จากบุคคลภายนอก
ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
จ) แต่งตั้งหรื อถอดถอนอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการตามที่กล่าวข้างต้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
สอบสวน
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนไม่มีอาํ นาจในการลงโทษ ไล่ออก หรื อเลิกจ้างผูใ้ ด อย่างไรก็ตาม
อาจให้คาํ แนะนําเพื่อดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินยั ในรายงานสอบสวนก็ได้
2) การดําเนินการสอบสวน
ในการดําเนิ นการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรมไม่คาํ นึ งถึงตําแหน่ ง
ระยะเวลาการทํางาน หรื อความสําคัญใดๆ ของผูต้ อ้ งสงสัยกระทําผิด หรื อการทุจริ ต ที่มีต่อบริ ษทั
3) กําหนดระยะเวลาการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวน ต้องดําเนิ นการสอบสวนและจัดทํารายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็ จ ภายใน 45 วัน
นับจากวันที่ได้รับทราบหนังสื อแต่งตั้ง ถ้ามีความจําเป็ นซึ่งไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาดังกล่าว
ได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทาํ ให้การสอบสวนล่าช้า เพื่อขอขยายเวลาต่อผูม้ ีอาํ นาจ ครั้งละไม่เกิน 30
วัน
4) การรายงานผลการสอบสวน
เมื่อดําเนินการสอบสวนเสร็ จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทํารายงานผลการสอบสวนรายงานต่อผูท้ ี่ลงนาม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งประธานคณะกรรมการจัดการ หัวหน้าฝ่ ายการเงิน หัวหน้าฝ่ ายบัญชี หัวหน้า
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยน หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี ทั้งนี้ รายงาน
ผลการสอบสวนควรประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้
ก)
ข)
ค)
ง)

วัน เวลาและสถานที่ ที่สงสัยว่ามีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตเกิดขึ้น
ลักษณะหรื อประเภทของการกระทําผิดและการทุจริ ต
จํานวนและมูลค่าเป็ นตัวเงินของทรัพย์สิน หรื อรายการอื่นใด ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้อง (ในกรณี ที่เป็ นทรัพย์สิน
ที่สูญเสี ย หรื อเสี ยหายให้ประเมินมูลค่าดั้งเดิม และมูลค่าปัจจุบนั ด้วย)
คําแถลงว่ามีการทุจริ ต หรื อมีความประมาทเลินเล่อในส่วนของบุคคล ได้มีการรายงานให้บุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ หรื อไม่ (ถ้ามีแจ้งรายละเอียดบุคคล และสภาพของการกระทําที่น่าสงสัย
การละเว้น หรื อความประมาท)

จ)
ฉ)
ช)

การสู ญเสี ย ความเสี ยหาย หรื อการยักยอก มีประกันภัยคุม้ ครองหรื อไม่
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรื อเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามกระบวนการทํางานที่ได้กาํ หนดไว้ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
สรุ ปผลของการสอบสวน
นอกจากนี้ ให้หวั หน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมครั้งถัดไป

การลงโทษทางวินยั และการดําเนินคดีทางกฎหมาย
บริ ษทั จะใช้รายงานผลการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่า บริ ษทั ควรดําเนินการอย่างไรต่อภายหลังเสร็ จสิ้นการ
สอบสวน การพิจารณาจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของข้อเท็จจริ งที่ได้มาในแต่ละกรณี ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อคาดว่าจะ
เสี ยหายต่อบริ ษทั และสิ่ งที่ตอ้ งดําเนินการตามกฎหมาย การดําเนินการอย่างใดขึ้นอยูก่ บั ลักษณะความร้ายแรงของข้อเท็จจริ ง
และเรื่ อง โดยเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานและสภาพการจ้างของบริ ษทั
1)

2)

การลงโทษทางวินยั
1.1) บริ ษ ัท จะดํา เนิ น การลงโทษตามระเบี ย บข้อ บังคับ เกี่ ย วกับ การทํางานและสภาพการจ้า งของบริ ษ ัท ซึ่ งมี
บทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน หากปรากฏว่าพนักงาน
ได้กระทําผิดจริ งตามที่ได้มีการสอบสวนแล้ว
1.2) นอกจากนี้ บริ ษทั จะดําเนิ นการลงโทษทางวินัยต่อหัวหน้างาน หรื อพนักงานคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่า
ไม่ ได้ป ฏิ บัติ ห น้าที่ ต ามความรั บ ผิดชอบของตน ด้ว ยความระมัดระวัง รอบคอบอย่างเพี ยงพอการพิ จารณา
ดําเนินการลงโทษทางวินยั กับผูก้ ระทําผิด ให้ผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิตามอํานาจอนุมตั ิของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ น
ลงโทษ ในกรณี ที่ ผูก้ ระทําผิด เป็ นผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งตั้งแต่ SVP (ผูช้ ่ วยประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารร่ วม) หรื อ
เทียบเท่าขึ้นไป ให้คณะกรรมการจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นลงโทษ โดยต้องปรึ กษาหารื อกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ก่อน
1.3) การพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินยั กับผูก้ ระทําผิด (ถ้ามี) ควรดําเนินการภายใน 30 วัน เมื่อได้รับรายงานผล
การสอบสวนแล้ว
การดําเนินคดีทางแพ่งและ/หรื อคดีอาญา
กรณี การกระทําผิดหรื อการทุจริ ตก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ ทรัพย์สิน ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั หรื อเป็ น
การปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมาย ให้ประธานคณะกรรมการจัดการ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการพิจารณาตัดสิ นว่าจะดําเนินคดีทางแพ่ง
และ/หรื อคดีอาญาต่อผูก้ ระทําผิด โดยร่ วมพิจารณากับ หัวหน้าฝ่ ายการเงิน หัวหน้าฝ่ ายบัญชี หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย และต้อง
แจ้งผลการพิจารณานั้นต่อคณะกรรมการจัดการทราบ
ในกรณี ที่ผกู ้ ระทําผิดเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งตั้งแต่ SVP (ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วม) หรื อเทียบเท่า ขึ้นไป
ให้คณะกรรมการจัดการเป็ นผูต้ ดั สิ นว่าจะดําเนินคดีทางแพ่งและ/หรื อคดีอาญาต่อผูก้ ระทําผิด โดยต้องปรึ กษาหารื อกับ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ก่อน และต้องแจ้งผลการพิจารณานั้นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ

การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล

1) เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของผูแ้ จ้งเบาะแสและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนาสุ จริ ต บริ ษทั จะกําหนดให้ขอ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแส
หรื อพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการคุม้ ครอง โดยปกปิ ดชื่อ หรื อข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตาม
ข้อกําหนดของบริ ษทั ว่าด้วยการกําหนดชั้นความลับ และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารโดยจํากัดเฉพาะ
ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรี ยน และเอกสารหลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอืน่ ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
2) บริ ษทั ไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูลการกระทําผิดและการทุจริ ต รวมถึงผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือหรื อ
ความช่วยเหลือในการสอบสวน ด้วยเจตนาสุ จริ ต บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองและห้ามพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เลิก
จ้าง พักงาน ลงโทษทางวินยั หรื อขู่ว่าจะดําเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ขอ้ มูลเรื่ องการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
รวมถึงการปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีที่ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
บุคคลอื่น รวมไปถึงกรณี บคุ คลอืน่ นั้นฟ้องร้องดําเนินคดี เป็ นพยาน ให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ความร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อ
หน่วยงานของรัฐ หากผูใ้ ดกระทําการฝ่ าฝื นดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินยั และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกําหนด หาก
การกระทํานั้นถือเป็ นการกระทําความผิดตามกฎหมาย
3) บริ ษทั อาจให้ความคุม้ ครองเพิ่มเติมเป็ นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสําคัญ
ของเรื่ องที่ร้องเรี ยน ในกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนถูก ข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อหน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยนโดยทันที ซึ่งหน่วยงาน
รับเรื่ องร้องเรี ยนจะทําหน้าที่เป็ นเจ้าหน้าที่คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล ตามนโยบายฉบับนี้
4) กรณี พนักงานให้ขอ้ มูลการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต ด้วยเจตนาสุ จริ ต แม้ว่าภายหลังบริ ษทั ได้ดาํ เนินการสอบสวนแล้วและ
พบว่าไม่มีการกระทําผิดตามที่ได้ร้องเรี ยน บริ ษทั จะไม่ดาํ เนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ขอ้ มูล อย่างไรก็ตาม หาก
ผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริ งใดๆ ตามที่ร้องเรี ยน และได้ทาํ ด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรื อจงใจให้เกิดผลที่เป็ น
อันตรายหรื อให้ขอ้ มูลเท็จ บริ ษทั จะพิจารณาดําเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ขอ้ มูล ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งมี
บทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาดําเนินคดีตาม
กฎหมาย

แนวปฏิบตั ิสาํ หรับการสอบสวน
แนวปฏิบตั ิต่อไปนี้กาํ หนดขึ้น เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนินการสอบสวนเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเที่ยงธรรม
1) การสั่งพักงานระหว่างสอบสวน
ในระหว่างขั้นตอนของการสอบสวนตามนโยบายนี้ คณะกรรมการสอบสวนอาจเสนอให้หัวหน้างานระดับตั้งแต่
ผูจ้ ดั การฝ่ าย หรื อเที ยบเท่าขึ้นไป โดยการปรึ กษาร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั มีคาํ สั่งพักงานพนักงานที่ตอ้ ง
สงสัยว่ากระทําผิดหรื อการทุจริ ตได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั
2) การตรวจสอบเอกสารและการตรวจค้น
คณะกรรมการสอบสวน ควรเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เพื่อเข้าใจข้อเท็จจริ ง เรื่ องราว
ทั้งหมด รวมทั้งจัดเก็บเอกสารไว้ในที่ปลอดภัย ก่อนเริ่ มดําเนินการสอบถ้อยคํา
ในกรณี ต้องมี การค้นตัวหรื อค้นหาเอกสารส่ วนตัวของพนักงาน เช่ น กระเป๋ าเงิน กระเป๋ าถื อ เพื่ อหาเอกสารหรื อ
หลักฐาน จะต้องให้ผถู ้ ูกตรวจค้นลงนามยินยอมในแบบหนังสื อยินยอมให้ตรวจค้น (เอกสารแนบ 3) หากพนักงานปฏิเสธ
ไม่ลงนาม ก็ให้บนั ทึกเป็ นหมายเหตุไว้ดว้ ย
3) การสอบถ้อยคํา
3.1) การสอบถ้อยคํา เป็ นกระบวนการให้ได้มาซึ่ งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งการจากผูท้ ี่มีความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการสอบสวน มีอาํ นาจเข้าถึง ติดต่อ สอบถามพนักงานและบุคคลอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลต่างๆ ในระหว่าง
การค้นหาข้อเท็จจริ ง ทั้งนี้ ในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวน ไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งฝ่ ายจัดการ และผูจ้ ดั การอื่นๆ
ถึงการติดต่อพนักงานในระหว่างการค้นหาข้อเท็จจริ ง
3.2) การสอบถ้อยคํา อาจขอให้ผตู ้ อ้ งสงสัยหรื อบุคคลอื่นใด ให้ถอ้ ยคําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อโดยการบันทึกเทปก็ได้
การสอบถ้อยคําทุ กครั้งควรมี ตัวแทนของหน่ วยงานรั บเรื่ องร้องเรี ยนเข้าร่ วมและควรมี ประธานคณะกรรมการ
สอบสวนเข้าร่ วมด้วย
3.3) ให้ผูแ้ ทนหน่ วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยน หรื อเลขานุ การคณะกรรมการสอบสวน เป็ นผูท้ าํ บันทึ กการสอบถ้อยคําไว้
อย่างรั ดกุม และให้ ประธานคณะกรรมการสอบสวน และผูใ้ ห้ถ้อยคําลงนามในบันทึ กทุ กครั้ง หากผูใ้ ห้ถ้อยคํา
ปฏิเสธไม่ลงนาม ก็ให้บนั ทึกเป็ นหมายเหตุไว้ดว้ ย ในการสอบสวนอาจใช้เทปบันทึกการสอบถ้อยคําก็ได้
3.4) การสอบถ้อยคําใดๆ ควรดําเนินการในห้องจัดไว้เป็ นสัดส่วนเฉพาะ ไม่มีการข่มขู่ และจะต้องหลีกเลี่ยงการกล่าวหา
ต่างๆ เมื่อเสร็ จสิ้ นการสอบถ้อยคํา ควรให้ผูถ้ ูกสอบถ้อยคําลงนามในเอกสารว่า ตนเองรับทราบว่าจะต้องเก็บเรื่ องที่
ได้มีการซักถามต่างๆ นั้นไว้เป็ นความลับ

4) การสอบถ้อยคําผูถ้ ูกกล่าวหา
คณะกรรมการสอบสวนควรสอบถ้อยคํากับผูต้ อ้ งสงสัยทุกคน ทั้งนี้ การสอบถ้อยคําจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูต้ อ้ ง
สงสัยได้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ งและข้อกล่าวหาในด้านของตนเอง ซึ่ งเป็ นส่ วนที่สําคัญของกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริ งตาม
หลักของกระบวนการยุติธรรม โดยไม่ตอ้ งคํานึงว่าผูต้ อ้ งสงสัยจะให้ความร่ วมมือในการสอบสวนหรื อไม่ก็ตาม สิ่ งสําคัญ
คือการบันทึกข้อมูลตามที่ผถู ้ ูกกล่าวหาได้ให้ไว้อย่างถูกต้อง บันทึกถ้อยคํานี้อาจถูกใช้ในการพิจารณาลงโทษทางวินยั หรื อ
การดําเนินการทางกฎหมาย
5) การใช้อิทธิพลเหนือการสอบสวน
ทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องในการสอบสวน พึงตระหนักว่า ตนเองมีหน้าที่ คือการหาความจริ งให้ปรากฏ ดังนั้น ต้องไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าที่ไปมีอิทธิพลที่มีผลต่อการสอบสวน
การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิ ดเผย
1) ในระหว่างการสอบสวนการทุจริ ต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และบันทึก
การให้ถอ้ ยคํา ทั้งหมดที่ได้รับมา เมื่อดําเนินการสอบสวนเสร็ จสิ้นแล้วให้นาํ ส่งต้นฉบับของบันทึกการให้ถอ้ ยคําและ
เอกสารประกอบ รวมทั้งเทปบันทึกการให้ถอ้ ยคําแก่หน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นผูจ้ ดั เก็บรักษา
2) ห้ามจัดทําสําเนารายงานผลการสอบสวน (ไม่ว่าโดยการพิมพ์ หรื อวิธีการอื่นใด) ส่งให้บคุ คลอื่นใด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย
แก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในหน้ารายงานเท่านั้น หากผูใ้ ดต้องการขอรายงานผลการสอบสวนหรื อทําสําเนา ต้องจัดทําเป็ นคํา
ขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังประธานเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วมพร้อมเหตุผลตามสมควร
การรักษาความลับ
1) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการรับข้อมูลการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต และการสอบสวน ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็ นความลับ
ไม่เปิ ดเผยแก่บคุ คลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามความจําเป็ นในการปฏิบตั ิงานเท่านั้นหรื อเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามที่กฎหมายกําหนด
2) ห้ามนํารายงานผลการสอบสวนไปเปิ ดเผยแก่บุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการสร้างความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยงของ
บุคคลผูต้ อ้ งสงสัย แต่ภายหลังพบว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และเพื่อป้องกันความเสี่ ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั
3) ในกรณี ถกู สอบถามจากสื่ อมวลชน นักลงทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย ให้แจ้งว่า “ตนเองไม่อยูใ่ นสถานะที่จะสามารถหารื อ
หรื อเปิ ดเผยเรื่ องนี้ได้” และให้ผทู ้ ี่สอบถามติดต่อผ่านช่องทางที่บริ ษทั กําหนดไว้ เช่น ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์

นโยบายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้ ควรศึกษาและปฏิบตั ิควบคู่กบั นโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ก) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ข) ระเบี ย บข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การทํางานและสภาพการจ้างของบริ ษ ัท บริ ษ ัท เอสที ซี คอนกรี ต โปรดัค ท์ จํากัด
(มหาชน)
ค) อํานาจอนุมตั ิของบริ ษทั
คําถามเกี่ยวกับนโยบาย
หากมี ข้อ สงสั ยหรื อคําถามใดๆ เกี่ ยวกับ นโยบายฉบับ นี้ สามารถสอบถามได้กับ หัว หน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยนของบริ ษทั หรื อสายงานที่ตนเองสังกัด
การดูแลและทบทวนนโยบาย
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั มี หน้าที่ และความรับผิดชอบในการติ ดตาม ดู แลให้การปฏิ บัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิน้ ี รวมทั้งปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั และสอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็ นและเหมาะสม
เป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

