บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

นโยบายการแจ้ งเบาะแส
(ได้ รับอนุมัติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559)
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นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
บริ ษทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีแนวทางในการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึด
มัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษทั ฯได้จดั ทานโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น
เพื่อเป็ นช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกค้า บุคคลภายนอก สามารถร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส
ในกรณี ที่เกิดการทุจริ ต การกระทาที่ผดิ กฏหมาย ผิดกฏข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริ ษทั ฯ และผิด
ต่อจรรยาบรรณและจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุ งแก้ไขหรื อ ดาเนิ นการให้เกิดความ
ถูกต้อง เหมาะสม โปร่ งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ขอ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสและเรื่ องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็ น
ความลับ เพื่อป้ องกันกรณี ถกู ละเมิดสิทธิ
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. พนักงาน ลูกค้า หรื อบุคคลภายนอก สามารถร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิด สามารถยื่น
เรื่ องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดจะต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้
สามารถดาเนิ น การสอบสวน โดยจะแสดงตัว ตนหรื อไม่แสดงตัวตนก็ได้ และส่ งไปยังประธาน
กรรมการการตรวจสอบได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้
1) ช่องทางไปรษณี ย ์ หรื อ กล่องแสดงความคิดเห็นของบริ ษทั ฯ
ผูจ้ ดั การแผนกบุคคล
ที่อยู่ : 25 ซอยฉลองกรุ ง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย G 1/9, แขวงลา
ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520
2) ช่องทางไปรษณี ยอ์ ิเลคทรอนิกส์ (E-Mail)
ช่องทางอีเมลได้รับการกากับดูแลโดยเลขานุการของบริ ษทั ฯ
เลขานุการบริ ษทั : secretary@megachem.co.th
3) ช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.megachem.co.th
4) ช่องทางอีเมล์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ independentdirector@megachem.co.th

บริ ษทั ฯจะดาเนินการอย่างยุติธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หากเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ จะไม่มกี าร
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม เลิกจ้าง หรื อ
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กระทาการอื่นใดที่เป็ นการไม่ยตุ ิธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส และหากเป็ นลูกค้าหรื อบุคคลภายนอก
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคเพื่อแจ้งให้ผแู้ จ้งเบาะแสไว้วางใจและเชื่อมัน่ ในกระบวนการตรวจสอบที่เป็ น
ธรรม
2. ผูแ้ จ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริ ตในการรายงาน และ / หรื อต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็ นการกระทาที่ต้ งั
ใจให้เกิดความเสี ยหาย หรื อรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็ นพนักงานจะต้องได้รับโทษทางวินัยตาม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษทั ฯ หากเป็ นลูกค้าหรื อบุคคลภายนอก ซึ่งทาให้บริ ษทั ฯได้รับ
ความเสียหายบริ ษทั ฯ จะพิจาราณาดาเนินคดีตามกฏหมาย
3. บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับรายงานไว้เป็ นความลับ เช่น ชื่ อผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อเนื้ อหา
สาระของเรื่ องที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรื อมีการร้องขอตามกฏหมาย บริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ผแู้ จ้งเบาะแสทราบก่อนที่จะเปิ ดเผยข้อมูล
4. ผูร้ ับแจ้งเบาะแสจะพิจารณาเรื่ องที่แจ้งว่าจาเป็ นที่จะต้องสอบสวนหรื อไม่ โดยคานึ งถึงหลักความ
ยุติธรรมเที่ยงธรรม และสุจริ ต และหากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผแู้ จ้งทราบ หากผูแ้ จ้งเบาะแสไม่
แสดงตัวตนผูร้ ับแจ้งเบาะแสจะไม่สามารถแจ้งการสอบสวนกลับไปยังผูแ้ จ้งเบาะแสได้
5. ในกรณี ที่จาเป็ นต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริ ง ผูร้ ับแจ้งเบาะแสจะได้รายงานเบาะแสดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาการพิจารณาต่ อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบ อาจแต่ งตั้ง
คณะทางานสอบสวนในกรณี ที่เห็นว่ามีความจาเป็ น ทั้งนี้ ผูถ้ ูกกล่าวหาต้องไม่อยู่ในคณะทางาน
สอบสวนดังกล่าว ในกรณี ที่ผถู้ กู กล่าวหาเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ผูร้ ับแจ้งเบาะแสจะ
รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารแทน
6. คณะทางานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กบั ผูแ้ จ้งเบาะแสทราบ หากเป็ นการแจ้งแบบไม่แสดงตัวตน
จะทาให้ไม่สามารถแจ้งผลการสอบสวนไปยังผูแ้ จ้งเบาะแสได้
7. ในกรณี ที่ ผลการสอบสวนได้รับการยืน ยัน ว่าเป็ นความจริ ง บริ ษ ัทฯ จะก าหนดมาตรการเพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขให้ทนั ท่วงที และหากจาเป็ น บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรื อดาเนินการรายงานให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องรับทราบ
8. ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผูแ้ จ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้
เป็ นเอกสารความลับที่เลขานุการบริ ษทั ฯ
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มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทาผิด
พนักงาน ลูกค้า หรื อบุคคลภายนอกที่แจ้งเรื่ องร้องเรี ยน แจ้งเบาะแสโดยความสุจริ ตใจ จะได้รับการ
คุม้ ครองที่เหมาะสมดังนี้
1. บริ ษทั ฯจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูท้ ี่ร้องเรี ยน ผูแ้ จ้งเบาะแส และผูท้ ี่ถกู ร้องเรี ยน เป็ นความลับ
2. หากกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล บริ ษทั ฯจะเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จาเป็ น
เท่านั้น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ ้องเรี ยน และผูแ้ จ้งเบาะแส
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