นโยบายการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรีย นและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด และการทุจ ริต
(Whistleblower Policy)
1.

บทนํา
บริ ษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จํากัด (บริ ษัทฯ) ยึดมันทีจะดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี และบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในเรื องความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึงได้ กําหนดนโยบายการรับข้ อ
ร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้
เสียสามารถรายงาน หรื อให้ ข้อมูลเกียวกับความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในเรื องต่างๆ โดย
ผ่านทางช่องทางทีบริ ษัทกําหนดไว้
ทั 6งนี 6 เพือสร้ างความเชือมันว่าการรายงานหรื อให้ ข้อมูลนันจะไม่
6
ทําให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลได้ รับความ
เดือดร้ อนจึงได้ กําหนดกลไกสําหรับการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลไว้ ในนโยบายดังกล่าวข้ างต้ น

2. วัต ถุป ระสงค์
2.1 สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสีย
ต่างๆ ร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ตใดๆ ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
2.2 กําหนดช่องทางทีปลอดภัยและเป็ นความลับในการร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต
เพือช่วยให้ บคุ คลใดก็ตาม สามารถให้ ข้อมูลในเรื องทีตนเป็ นกังวลได้ อย่างมันใจ
2.3 ให้ ค วามคุ้มครองพนักงานทีได้ ร้องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทํา ผิดและการทุจริ ต รวมทั 6งให้ ความ
ร่ วมมื อหรื อความช่วยเหลือใดๆ แก่บริ ษัทฯ ไม่ให้ ถกู กระทําการอืนใดทีมีลกั ษณะเป็ นการปฏิบัติอย่างไม่
เป็ นธรรม
2.4 ป้องปรามการกระทําผิดและการทุจริ ตทีอาจเกิดขึ 6นในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และช่วยให้ สามารถตรวจ
พบและลดความเสียหายจากการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
2.5 ส่งเสริ มภาพลักษณ์และการมีจริ ยธรรมทีดีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และพนักงาน
3. ขอบเขต
3.1 นโยบายฯ ฉบับนี 6 บังคับใช้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
3.2 นโยบายฯ ฉบับนี 6ครอบคลุมการกระทําความผิดและการทุจริ ตทีอาจเกิดขึ 6นในบริ ษัท และบริ ษัทย่อย (ทั 6งที
ปรากฏแล้ วหรื อสงสัย) ซึงเกียวข้ องกับผู้บริ หาร พนักงาน ผู้ขายสินค้ า/บริ การ เจ้ าหนี 6 ลูกค้ า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริ ษัทย่อย
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4. นิย าม
4.1 “นโยบายฯ” หมายถึง นโยบายการรับข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต
4.2 “ผู้บริ หาร” หมายถึง ผู้ทีดํารงตําแหน่งระดับบริ หารหรื อเป็ นผู้ทีมีดํารงตําแหน่งทีมีความรับผิดชอบในการ
กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านในแต่ละหน่วยงานนั 6น
4.3 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังที
6 เป็ นพนักงานประจํา พนักงานสัญญาจ้ าง
พิเศษ พนักงานชัวคราว
4.4 “การกระทําผิด” หมายถึง การกระทําหรื อละเว้ นการกระทํ าใดๆ ของกรรมการ ผู้บ ริ หาร หรื อพนักงาน
ซึงเป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจรรยาบรรณ ข้ อ บังคับ การทํ างาน ระเบี ยบและนโยบายต่างๆ ของบริ ษั ทฯ
ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4.5 “การทุจริ ต” หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพือแสวงหาผลประโยชน์ ทีมิควรได้ หรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
แก่ตนเอง ครอบครัว เพือน หรื อบุคคลอืนใดทีเกียวข้ องกับตน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
4.6 “ผู้ร้องเรี ยน” หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสีย
ต่างๆ ซึงได้ ร้องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตใดๆ ทีเกิดขึ 6นในบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ด้ วยเจตนาสุจริ ต
4.7 “ผู้รั บ ข้ อร้ องเรี ยน” หมายถึ ง ผู้บังคับ บัญชา หน่ วยงานตรวจสอบภายใน หน่ ว ยงานทรั พ ยากรบุค คล
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จดั การ หรื อเลขานุการบริ ษัท
5.

หน้ าที:แ ละความรั บ ผิด ชอบ

5.1 ผู้บริ หาร
5.1.1 ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริ มผู้ใต้ บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติตาม
ประมวลจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้ อบังคับ และนโยบายต่างๆ ของบริ ษัทฯ
5.1.2 ส่งเสริ มและจัดให้ มีระบบการบริ หารความเสียงและการควบคุมภายในทีเพียงพอและมีประสิทธิผล
เพื อป้องกันการกระทําผิดและการทุจริ ตในส่วนงานทีตนเองรั บผิดชอบอยู่ รวมถึงทําความเข้ าใจ
ลักษณะของการกระทํ า ผิ ด และการทุจริ ตใดๆ ที อาจเกิ ดขึน6 ภายในหน่ ว ยงานของตนเอง และ
ตระหนักถึงความผิดปกติทีบ่งชี 6ถึงการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
5.1.3 ทําให้ มนใจว่
ั าพนักงานทุกคนในหน่วยงานได้ รับทราบนโยบายฯ ฉบับนี 6
5.1.4 สร้ างสภาพแวดล้ อมทีเหมาะสม เพือสร้ างความมันใจให้ กบั ผู้ร้องเรี ยนในการแจ้ งเรื องร้ องเรี ยนและ
เบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต
5.1.5 เมื อพบการกระทําผิดหรื อทุจริ ตเกิ ดขึน6 ให้ แจ้ งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรื อ หน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลภายใน 7 วัน
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5.2 พนักงาน
5.2.1 รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายฯ ฉบับนี 6
5.2.2 แจ้ งให้ ผ้ บู ังคับบัญชาในสายงานทราบและหรื อตามช่องทางทีกํ าหนดไว้ ในนโยบายฯ ฉบับนี โ6 ดย
ทันที หากพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชือว่ามีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตเกิดขึ 6น
5.2.3 ให้ ค วามร่ ว มมื อ และช่ วยเหลื อ กับ หน่ ว ยงานที เกี ยวข้ อ งของบริ ษั ท ฯ ที ทํ า หน้ า ที สอบสวนเรื อง
ร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต
5.3 หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
ให้ คําแนะนําแก่ผ้ ูบริ หารและพนักงานในการนํานโยบายฯ นี 6ไปใช้ ปฏิบัติ รวมทั 6งสือสารและจัดอบรมให้
ความรู้ทีจําเป็ น
5.4 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.4.1 แจ้ งความคื บ หน้ า และผลการพิ จารณาเรื องร้ องเรี ย น/เบาะแสการกระทํ า ผิ ด และการทุจริ ต ให้
ผู้ร้องเรี ยนได้ รับทราบ
5.4.2 จัดทําทะเบี ยนการรั บเรื องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต และจัดทํารายงาน
สรุปส่งให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําอย่างน้ อยไตรมาสละครัง6
5.4.3 ติดตามความมีประสิทธิผลของนโยบายฯ ฉบับนี 6
6.

การแจ้ งเรื: อ งร้ อ งเรี ย นและเบาะแสการกระทําผิด และการทุจ ริต

6.1 ผู้ร้องเรี ยนสามารถแจ้ งเรื องร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสการกระทํ าผิดและการทุจริ ต ผ่านช่องทางต่างๆ
ดังต่อไปนี 6
6.1.1 แจ้ งโดยตรงทีเบอร์ 065-726-9707
6.1.2 แจ้ งผู้บงั คับบัญชาในสายงาน หัวหน้ าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรื อหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในโดยตรง
6.1.3 แจ้ งผ่านช่องทางอีเมล์ที contact@bgiglass.com
6.1.4 ส่งทางไปรษณีย์ถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรื อประธานกรรมการ ตามทีอยู่ ดังนี 6
บริ ษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จํากัด
47/1 หมู่ที 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. M ตําบลบึงยีโถ
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
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6.2 ผู้ร้องเรี ยนควรระบุรายละเอียดต่างๆ ทีชัดเจนเพียงพอ เพือให้ สามารถนําไปสอบข้ อเท็จจริ งได้ เช่น
บุ ค คลที เกี ยวข้ อง ลั ก ษณะและรายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ วั น ที และข้ อมู ล นอกจากนี 6
ผู้ร้องเรี ยนไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยตัวตนผู้ร้องเรี ยน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถ
แจ้ งผลการดําเนินการหรื อรายละเอียดเพิมเติมในเรื องทีร้ องเรี ยนให้ ทราบได้
7.

การดําเนิน การของบริษัท ฯ
7.1 ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้ อเท็จจริ งหรื ออาจมอบหมายให้ บุคคล
หรื อหน่วยงานทีไว้ วางใจเป็ นผู้ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง โดยต้ องพิจารณาเรื องร้ องเรี ยนดังกล่าวให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 45 วันทําการ นับแต่วนั ทีผู้รับข้ อร้ องเรี ยนได้ รับเรื องร้ องเรี ยน
7.2 ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนหรื อผู้ได้ รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ ข้อมูล หรื อขอให้ จัดส่งเอกสาร
ใดๆ ทีเกียวข้ องมาเพือตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง
7.3 หากตรวจสอบแล้ วพบว่าเป็ นความจริ ง บริ ษัทฯ จะดําเนินการดังต่อไปนี 6
ก. ในกรณีทีข้ อร้ องเรี ยนเป็ นเรื องการกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณ
ของบริ ษั ท ฯ ผู้รั บ ข้ อร้ องเรี ย นหรื อ ผู้ไ ด้ รั บ มอบหมายจะเสนอพร้ อมความเห็ น และกํ า หนด
แนวทางในการปฏิ บั ติ ที ถู ก ต้ องเสนอต่ อ ผู้ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การในบริ ษั ท ฯ เพื อพิ จ ารณา
ดําเนินการ และในกรณี ทีเป็ นเรื องสําคัญ เช่น เป็ นเรื องทีกระทบต่อชื อเสียง ภาพลักษณ์ หรื อ
ฐานะทางการเงิ น ของบริ ษัทฯ หรื อ ขัด แย้ งกับ นโยบายในการดํ า เนิ นธุรกิ จของบริ ษั ทฯ หรื อ
เกียวข้ องกับผู้บริ หารระดับสูง เป็ นต้ น ให้ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณา
ข. ในกรณีทีข้ อเรี ยกร้ องก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึง บริ ษัทฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความ
เสียหายทีเหมาะสมและเป็ นธรรมต่อผู้เสียหาย
7.4 บริ ษัทฯ จะแจ้ งความคืบหน้ าและผลการพิจารณาเรื องร้ องเรี ยน หรื อการกระทําผิด หรื อการทุจริ ต
ให้ กับผู้ร้องเรี ยนทีเปิ ดเผยชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail หรื อช่องทางการติดต่อทีให้ ไว้ ภายใน
15 วันทํ าการ นับ แต่วันที เรื องดังกล่าวยุติแล้ ว อย่างไรก็ ตาม หากมี ความจํ าเป็ นเรื องข้ อมูลส่วน
บุ ค คลและการรั ก ษาความลับ บริ ษั ท ฯ อาจไม่ สามารถให้ ข้ อ มูล ในรายละเอี ย ดเกี ยวกั บ การ
สอบสวนหรื อการลงโทษทางวินัยได้

8.

การจัด ทําทะเบีย นและการรายงาน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้ าทีจัดทํ าทะเบียนรั บเรื องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการ
ทุจริ ต และจัดทํารายงานสรุปการรับแจ้ งข้ อมูลการกระทําผิดและการทุจริ ตทั 6งหมดของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ทั 6งทีได้ ดําเนินการพิจารณาแล้ วหรื ออยู่ระหว่างการสอบสวนให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํา
อย่างน้ อยไตรมาสละครัง6
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9.

การคุ้ม ครองผู้ร้ อ งเรี ย น ผู้ท: แี จ้ งข้ อ มูล หรือ ให้ เ บาะแส และผู้ท: เี กี:ย วข้ อ ง

9.1 บริ ษัทฯ จะคุ้มครองผู้ร้ องเรี ย นและผู้ที แจ้ งข้ อ มูลอย่ างเต็มความสามารถ จะไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ที
สามารถระบุตวั ผู้ให้ ข้อมูลได้ และเก็บรั กษาข้ อมูลไว้ เป็ นความลับโดยจะจํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลให้ เฉพาะ
ผู้มีหน้ าทีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื องทีร้ องเรี ยนเท่านั 6นทีสามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้
9.2 บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรี ยนหรื อ
ผู้ทีให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งแหล่งทีมาของข้ อมูล หรื อบุคคลทีเกียวข้ อง
9.3 ผู้ร้องเรี ย น ผู้ทีแจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสะ และผู้ทีเกี ยวข้ อง มี สิทธิไ ด้ รับ การชดเชย การบรรเทาความ
เสียหายด้ วยกระบวนการทีมีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
9.4 ผู้รั บ ข้ อ ร้ องเรี ย นและผู้ที เกี ยวข้ อ งกั บ กระบวนการในการสื บ หาข้ อ เท็ จ จริ ง มี ห น้ าที เก็ บ รั ก ษาข้ อ มูล
รายละเอียดข้ อร้ องเรี ยน รวมทั 6งเอกสารหลักฐานทั 6งหมดทีเกียวข้ องเป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
บุคคลอืนทีไม่มีหน้ าทีเกียวข้ องโดยเด็ดขาด เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามความจําเป็ นในการปฏิบตั งิ านหรื อ
เป็ นการปฏิบตั ติ ามทีกฎหมายกําหนด
9.5 ห้ ามผู้บริ หารเลิกจ้ าง พักงาน ลงโทษทางวินยั หรื อขู่ว่าจะดําเนินการต่างๆ จากการทีพนักงานได้ ร้องเรี ยน
หรื อแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต หากผู้ใดกระทําดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินยั
9.6 นโยบายนี จ6 ะมี ผลในกรณีทีการเปิ ดเผยข้ อมูลกระทําโดยสุจริ ตเท่านัน6 กล่าวคือ ในกรณี ทีแรงจูงใจของ
พนักงานในการเปิ ดเผยข้ อมูลมาจากความกังวลทีแท้ จริ งว่าอาจมีการทําความผิด และในกรณีทีพนักงาน
เชืออย่างมีเหตุผลว่าข้ อมูลทีเปิ ดเผยและข้ อกล่าวหาใดๆ ในข้ อมูลนันเป็
6 นจริ งอย่างมีนยั สําคัญ
9.7 ในกรณีทีพนักงานเปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่สจุ ริ ต (เช่น เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการร้ องทุกข์สว่ นตัวหรื อ
มีเจตนาทําให้ เกิดความแตกแยกภายในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย) หรื อเป็ นข้ อมูลทีพนักงานไม่เชืออย่าง
แท้ จริ งว่าเป็ นความจริ ง (เช่น ข่าวลือ) หรื อในกรณี ก ารเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการกระทํ าเพื อผลประโยชน์
ส่วนตัว การกระทําดังกล่าวจะถือเป็ นความผิดทางวินยั และอาจถือเป็ นการกระทําผิดร้ ายแรง บริ ษัทฯ จะ
จัดให้ มีการดําเนินการสอบสวน เพือพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริ ษัทฯ ต่อไป
10.

บทลงโทษ
ผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี 6 รวมทังมี
6 พฤติการณ์ ที
กลันแกล้ งข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรื อเลือกปฏิบัติ ด้ วยวิธีการอันไม่ชอบเนืองมาจากการร้ องเรี ยนต่อผู้แจ้ ง
เรื องร้ องเรี ยน หรื อบุคคลทีเกียวข้ องกับเรื องร้ องเรี ยนกับนโยบายฯ ฉบับนี 6 ถือว่าผู้นั 6นกระทําผิดวินัย และ
ต้ องรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรื อผู้ทีได้ รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าว ตลอดจนรับ
ผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรื อตามกฎหมายต่อไปด้ วย
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11.

การทบทวนนโยบาย
บริ ษัทฯ ต้ องทบทวนและปรั บปรุ งนโยบายฉบับ นี ต6 ามความจําเป็ นและความเหมาะสม อย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง6

นโยบายฉบับนี ผ6 ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกํ ากับดูแลกิจการทีดี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้ รับอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง6 ที 9/2560 เมื อวันที 14 ธันวาคม 2560 ทั 6งนี 6
ให้ มีผลบังคับใช้ ตั 6งแต่วนั ที 14 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป

(นายพรวุฒิ สารสิน)
ประธานกรรมการ
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