นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ประกาศใช้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

นโยบายนี้ ได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
1. วัตถุประสงค์
บริษัท ซีพีแอล กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) “บริษัท” ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรมและเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อป้องกันความเสีย่ งและความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับผูม้ ีสว่ นได้เสียจากการกระทาผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยสนับสนุนช่องทางทางานให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ของบริษัท
สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ด้วยเจตนาสุจริต ในกรณีที่พบเห็นการกระทา หรือสงสัยว่ามี การกระทาที่ทจุ ริต ฉ้อโกง หรือผิด
กฎหมาย ผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ และจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน
หรือการกระทาที่ขาดความระมัดระวัง หรือขาดความรอบคอบ เพื่อช่วยกันปรับปรุ งแก้ไข หรือดาเนินการให้ถูกต้องเหมาะสม
โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป ทัง้ นีข้ อ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสและเรือ่ งที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็ นความลับเพื่อป้องกันกรณี ถูกละเมิดสิทธิ
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรือ่ งที่สาคัญ ซึง่ อาจมี ผลกระทบในเชิงลบต่อ
บริษัทอย่างมาก ดังต่อไปนี ้
1) การกระทาที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณการดาเนิน
ธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
2) การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
3) รายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทาเอกสารทางการเงินที่เป็ นเท็จ
4) การกระทาทีเ่ ป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็ นธรรมตามหลักกากับดูแ ลกิจการ บริษัทได้
จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ที่แสดงว่าผูม้ ีสว่ นได้เสียได้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่มจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากากรปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริหา ร
พนัก งาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท เกี่ ยวกับการกระทาผิ ดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รวมถึ งพฤติก รรมที่อ าจส่อถึ งการทุจริต
คอร์รปั ชั่น การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาผิด ตามวิธีการดังนี ้

แจ้ง ชื่อ ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผูก้ ระทาผิด
และเหตุการณ์กระทาผิดทีเ่ ป็ นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) โดยวิธีการแจ้ง ดังนี ้
1. ทางไปรษณีย ์
ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีพีแอล กรุป๊ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700 หมูท่ ี่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2. อีเมล์ ถึงเลขานุการบริษัท secretary@cpl.co.th
3. เว็บไซต์บริษัทฯ www.cpl.co.th
4. กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนภายในบริษัท
ช่องทางการแจ้งเบาะแสเป็ นช่องทางที่ปลอดภัย และสามารถให้ผแู้ จ้งเบาะแสเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสหรือปราศจากความเสีย่ งต่อผูแ้ จ้งในภายหลัง หรือคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น
ทัง้ นี ้ บริษัท จะดาเนินการตรวจสอบตามขัน้ ตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้ง
เบาะแส รวมทัง้ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็ นความลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว
4. กระบวนการดาเนินการเมือ่ ได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
4.1
เมื่อได้รบั การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่
เหมาะสมดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่ได้รบั จากผูแ้ จ้งเบาะแส หรือร้องเรียนในกรณี
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง ฝ่ ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รบั มอบหมายจะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ และสั่งการ หรือกาหนดแนวทางในการดาเนินการพร้อมทัง้ แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2
ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการ
ดาเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและกาหนดแนวทางการดาเนินการแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและกาหนดแนวทางการดาเนินการแก้ไข และพิจารณา
กาหนดบทลงโทษต่อไป
5. การสอบสวน และบทลงโทษ
หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มเี หตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ผูท้ ี่ถกู กล่าวหาได้กระทาการทุจริตคอร์รปั ชั่นกระทา
ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ จริง จะให้สทิ ธิผถู้ กู กล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหา และพิสจู น์ตนเอง โดย
หาข้อมูล หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดตามที่ถกู กล่าวหา

หากผูถ้ กู กล่าวหา กระทาการทุจริตคอร์รปั ชั่น กระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัท จริง
ผูก้ ระทาผิดไม่ว่าจะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท ถื อว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รปั ชั่น นโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิจการ คู่มือ จรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัย ตาม
ระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้ และหากการกระทาเป็ นการกระทาต่อกฎหมาย ผูก้ ระทาผิดจะต้องได้รบั โทษทัง้ ทางกฎหมาย และโทษ
ทางวินยั ตามระเบียบของบริษัท
6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ
ที่สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูท้ ี่
มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเท่านัน้ ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชั่นของกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลที่ ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อน อันตราย
ความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็ นพยาน หรือการให้ขอ้ มูล
บริษัทจะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ไม่วา่ จะโดยการเปลีย่ นแปลงตาแหน่ง ลักษณะ
งาน สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรือกระทาอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้
แจ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผูท้ ี่มีหน้าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสาร หลักฐานของผูร้ อ้ งเรียน
รวมถึงให้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามที่กฎหมายกาหนด
7. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็ นเท็จ
หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรื อการให้ถอ้ ยคาหรือข้อมูลใดที่มีหลักฐานพิสจู น์ได้ว่าเป็ นการ
กระทาที่มีเจตนาไม่สจุ ริต เป็ นเท็จ และตัง้ ใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณี เป็ นพนักงานของบริษัท จะได้รบั โทษทางวินยั ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกซึ่งกระทานัน้ ทาให้บริษัทได้รบั ความเสียหาย บริ ษัทจะพิจารณาดาเนินคดีตาม
กฎหมายกับบุคคลนัน้ ๆ ด้วย

นายสุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน

