คูม่ ือกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยที่สำคัญ (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 1/2561)
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
13. นโยบำยกำรแจ้ งเบำะแสกำรกระทำผิด
นโยบำยและหลักกำร
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน )และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัท” หรื อ “TEH”) ยึดมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจ ด้ วย
ควำมรับผิดชอบ ถูกต้ อง โปร่งใส เป็ นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และนโยบำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของบริ ษัทที่ได้ กำหนดไว้ บริ ษัทเชื่อว่ำพนักงำนจะต้ องได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงยุติธรรม และคำดหวังว่ำพนักงำนของ
บริ ษัทจะต้ องประพฤติตนอย่ำงมืออำชีพ ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และปฏิบตั ิตำมนโยบำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษัทอย่ำงเคร่ งครัด บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะปกป้อง พนักงำน กำรดำเนินงำน และทรัพย์สินต่ำงๆ จำกควำมเสีย่ งที่
เกิดจำกกำรประพฤติที่ขดั ต่อนโยบำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจและกำรทุจริ ตต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง หรื อมูลค่ำของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทไม่ยินยอมให้ มีกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตเกิดขึ ้นในบริ ษัท และ
จะพิจำรณำลงโทษทำงวินยั กับผู้กระทำผิดหรื อกระทำกำรทุจริ ต เพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถดำเนินกำรตำมนโยบำยและ
หลักกำรดังกล่ำวได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ จดั ทำนโยบำยฉบับนี ้ขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์สำคัญ ดังนี ้
(1) เพื่อกำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนับสนุนให้ พนักงำนทุกคนและบุคคลภำยนอก ให้ ข้อมูล รำยงำนเบำะแสกำร
กระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตใดๆ ที่เกิดขึ ้นในบริ ษัทได้ อย่ำงมัน่ ใจ
(2) เพื่อให้ กำรคุ้มครองพนักงำนที่ได้ ให้ ข้อมูล ควำมร่วมมือหรื อควำมช่วยเหลือใดๆ แก่บริ ษัท อันเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำ
ผิดและกำรทุจริ ต ไม่ให้ ถกู คุกคำม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงำน ลักษณะงำน หรื อสถำนที่ทำงำน พักงำน ไล่ออก
หรื อกระทำกำรอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นกำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม
(3) เพื่อกำหนดแนวปฏิบตั ิที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมในกำรสอบสวนกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต
(4) เพื่อเป็ นกำรป้องปรำมกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตที่อำจเกิดขึ ้นในองค์กร และช่วยให้ สำมำรถตรวจพบและลด ควำม
เสียหำย จำกกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต
(5) เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มภำพลักษณ์และคุณค่ำจริ ยธรรมที่ดี ของบริ ษัทและพนักงำน
ขอบเขตของนโยบำย
(1) นโยบำยนี ้ให้ ใช้ บงั คับกับพนักงำนทุกคนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
(2) นโยบำยนี ้ครอบคลุมกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต (ทังที
้ ่ปรำกฏแล้ ว หรื อ สงสัย) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับพนักงำน ผู้ขำย
สินค้ ำ/บริ กำร เจ้ ำหนี ้ ลูกค้ ำ คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น กรรมกำรและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ซึง่ มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท
และ/หรื อบริ ษัทย่อย
คำนิยำม
ข้ อควำมหรื อ คำใดๆ ที่ใช้ ในนโยบำยนี ้ ให้ มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ข้อควำมดังกล่ำวจะแสดงหรื อได้ อธิบำย
ไว้ เป็ นอย่ำงอื่น
ก)

“พนักงำน” หมำยถึง พนักงำนประจำ พนักงำนทดลองงำน และพนักงำนสัญญำจ้ ำงพิเศษ ตำมระเบียบ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนและสภำพกำรจ้ ำงของบริ ษัท
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บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
ข)

ค)

ง)
จ)

ฉ)

“ผู้บริ หำร” หมำยถึง ผู้จดั กำร หรื อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริ หำร 4 รำยแรกต่อจำกผู้จดั กำรลงมำและผู้มี
ตำแหน่งเทียบเท่ำรำยที่ 4 ทุกรำยรวมถึงตำแหน่งในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผู้จดั กำรฝ่ ำยขึ ้น
ไปหรื อเทียบเท่ำ
“ผู้แจ้ งเบำะแส” หมำยถึง พนักงำน ผู้บริ หำร ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ คู่ค้ำ เจ้ ำหนี ้ ธนำคำรพำณิ ชย์หรื อสถำบัน กำรเงินที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนผู้ที่ได้ รับ
ผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
“ผู้ถกู กล่ำวหำ” หมำยถึง พนักงำน ผู้ขำยสินค้ ำ/บริ กำร เจ้ ำหนี ้ ลูกค้ ำ คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น กรรมกำรและผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกกลุม่ ซึง่ มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย
“กำรกระทำผิด” หมำยถึง กำรกระทำใดๆ ของพนักงำนหรื อผู้บริ หำร ซึ่งเป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยและ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริ ษัท และตำมข้ อบังคับกำรทำงำนของบริ ษัท ตัวอย่ำงรู ปแบบกำรกระทำผิด
เช่น
• เปิ ดเผยสำรสนเทศอันเป็ นควำมลับนอกเหนือไปจำกวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ
• มีผลประโยชน์ ขัดกันอย่ำงร้ ำยแรง โดยเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนในฐำนะพนักงำนหรื อผู้บ ริ ห ำร
มำกกว่ำประโยชน์ของบริ ษัท
• ดำเนินกำรอันไม่สมควรเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้อื่น
• เปิ ดเผยหรื อใช้ ข้อมูลควำมลับทำงกำรค้ ำหรื อธุรกิจของบริ ษัท เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตนหรื อ
ผู้อื่น
• รับหรื อแสวงหำสิ่งของอันมีมลู ค่ำจำกผู้รับจ้ ำง ผู้สง่ สินค้ ำหรื อบุคคลผู้ให้ บริ กำร หรื อส่งสินค้ ำต่ำงๆ
ให้ บริ ษัท รวมถึงกำรรับค่ำนำยหน้ ำในทำงลับหรื อ “เงินจูงใจใต้ โต๊ ะ”
• กำรบังคับ คุกคำม กำรละเว้ นกำรปฏิบตั ิ หรื อกำรเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อพนักงำน ผู้ขำย
สินค้ ำ/บริ กำร เจ้ ำหนี ้ ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ ผู้ถือหุ้น กรรมกำรและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ตลอดจนบุคคลภำยนอก
“กำรทุจริ ต” หมำยถึง กำรกระทำหรื อพฤติกรรมใดๆ ที่มีเจตนำทุจริ ตโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ มำซึง่ เงิน
ผลประโยชน์ หรื อกำรหลีกเลี่ยงภำระผูกพัน หรื อกำรทำผิดกฎหมำยและก่อควำมเสียหำยแก่ บ ริ ษั ท
ตัวอย่ำงรู ปแบบกำรกระทำทุจริ ต เช่น
•

ช)

ปลอม หรื อเปลีย่ นแปลงแก้ ไขโดยมิได้ รับอนุญำตซึง่ เอกสำร สัญญำ เช็ค ดรำฟท์ธนำคำร หรื อบัญชี
ธนำคำร ซึง่ อยูใ่ นควำมครอบครองของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
• เข้ ำทำธุรกรรม หรื อภำระผูกพันทำงสัญญำในนำมของบริ ษัท โดยไม่มีอำนำจที่จะทำเช่นนัน้ และมี
เจตนำทำเพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อผู้อื่น
• ยักยอกเงิน ทรัพย์สิน หรื อวัสดุเครื่ องใช้ สำนักงำน ตลอดจนทำลำย เคลื่อนย้ ำย เอกสำร ทรัพย์สิน
หรื อวัสดุสงิ่ ของต่ำงๆ รวมทังกำรน
้
ำไปใช้ อย่ำงไม่เหมำะสม
• จัดกำรหรื อรำยงำนเรื่ องเงิน หรื อธุรกรรมทำงกำรเงินที่ไม่เหมำะสม
“บริ ษัทย่อย” หมำยถึง บริ ษัทที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
1) บริ ษัทที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์มีอำนำจควบคุมกิจกำร
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บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
2) บริ ษัทที่บริ ษัทตำม (ก) มีอำนำจควบคุมกิจกำร
3) บริ ษัทที่อยู่ภำยใต้ อำนำจควบคุมกิ จกำรของบริ ษัทตำม (ข) ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจำกกำรอยู่
ภำยใต้ อำนำจควบคุมกิจกำรของบริ ษัทตำม (ข)
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
1) พนักงำน
1.1) พนักงำนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำในสำยงำนทรำบและหรื อตำมช่องทำงที่กำหนดไว้ ในนโยบำยฉบับนี ้โดย
ทันที หำกพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตเกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กรรมกำร ผู้บริ หำร
และพนักงำน
1.2) พนักงำนต้ องให้ ควำมร่ วมมือและช่วยเหลือแก่ฝ่ำยบริ หำรหรื อฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท ที่ทำหน้ ำที่สอบสวนกำร
กระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต
2) ผู้บริ หำร
2.1) เป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ รวมทังมี
้ หน้ ำที่สอดส่องดูแลและส่งเสริ มผู้ใต้ บงั คับบัญชำให้ ปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
2.2) ผู้บริ หำร มีหน้ ำที่รับผิดชอบส่งเสริ มและจัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเพื่อป้องกันกำร
กระทำผิด กำรทุจริ ต ในส่วนงำนที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึง
 ทำควำมเข้ ำใจลักษณะของกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตใดๆ ที่อำจเกิดขึ ้นภำยในฝ่ ำยของตนเอง
 ตระหนักถึงควำมผิดปกติที่บง่ ชี ้ถึงกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต
2.3) ผู้บริ หำรมีหน้ ำที่ให้ กำรสนับสนุนและร่ วมมือแก่ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรสอบสวน และฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง
ในกำรสอบสวนกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต
3) ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในมีควำมรั บผิดชอบเบือ้ งต้ น ในกำรสอบสวนกำรกระทำผิดหรื อกำรกระทำทุจริ ต ตำมที่ได้
กำหนดไว้ ในนโยบำยฉบับนี ้
4) คณะกรรมกำรสอบสวน
คณะกรรมกำรสอบสวน มีหน้ ำที่รับผิดชอบสืบสวนสอบสวน รวมทัง้ รวบรวมพยำนหลักฐำนและดำเนินกำรอื่นใด
เพื่อให้ ทรำบข้ อเท็จจริ งหรื อพิสจู น์ควำมจริ งว่ำ ผู้บริ หำร หรื อพนักงำนได้ กระทำผิดหรื อ กำรทุจริ ตหรื อไม่
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บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
กำรให้ ข้อมูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต
บริ ษัทถือว่ำ พนักงำนทุกคนมีหน้ ำที่รับผิดชอบรำยงำนกำรพบเห็นกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต กำรรำยงำนหรื อ
ให้ ข้อมูลจะต้ องทำด้ วยเจตนำสุจริ ต กำรจงใจให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อใส่ร้ำยผู้อื่นทำให้ บคุ คลอื่นและบริ ษัทเสี ยหำย จะถูก
บริ ษัทลงโทษทำงวินยั และดำเนินคดีตำมกฎหมำย ในกำรให้ ข้อมูล รำยงำนหรื อแจ้ งเบำะแส ให้ พนักงำนปฏิบตั ิตำมขันตอน
้
ดังนี ้
1) กรณีผ้ แู จ้ งเบำะแสเป็ นพนักงำน เมื่อพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริ ตว่ำมีกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตเกิดขึ ้น
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ต้ องแจ้ งให้ หน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยนที่คณะกรรมกำรเป็ นผู้กำหนด ทรำบโดยทันที
ไม่วำ่ ด้ วยวำจำหรื อลำยลักษณ์อกั ษร ตำมแบบกำรให้ ข้อมูลพบเห็นกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต ทังนี
้ ้ พนักงำนไม่ควร
ที่จะดำเนินกำรสอบสวน หรื อซักถำมใดๆ เกี่ยวกับกำรกระทำที่สงสัยด้ วยตนเองกรณีผ้ แู จ้ งเบำะแสมิใช่พนักงำน เมื่อ
พบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่ อโดยสุจริ ตว่ำมีกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตเกิดขึน้ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
สำมำรถแจ้ งผ่ำนช่องทำงในข้ อ 2) ในกำรแจ้ งกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต ผู้แจ้ งเบำะแสจะต้ องเปิ ดเผย ชื่อ ที่อยูแ่ ละ
หมำยเลขโทรศัพท์ของตนเองไว้ อย่ำงไรก็ตำมผู้แจ้ งเบำะแสสำมำรถเลือกที่จะเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผยชื่อของตนเอง
กับกรรมกำรสอบสวนในชัน้ สอบสวนได้ ยกเว้ นกรณี บริ ษัทดำเนินคดีทำงกฎหมำยต่อผู้กระทำผิด ผู้แจ้ งเบำะแส
จะต้ องเปิ ดเผยตัวตนเพื่อให้ ข้อมูลและเป็ นพยำนในชันศำล
้
ผู้แจ้ งเบำะแสกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตที่ไม่เปิ ดเผย
ตัวตนในขันกำรให้
้
ข้อมูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต ก่อนกำรสอบสวนกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต บริ ษัทจะไม่รับ
พิจำรณำและไม่กระทำกำรใดๆ กับข้ อมูล หรื อเรื่ องที่แจ้ งเบำะแสทังสิ
้ ้น
2) หำกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมหรื อไม่สะดวกใจที่จะแจ้ งต่อหน่ วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยน ผู้แจ้ งเบำะแสสำมำรถ
เลือกแจ้ งผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
หน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยน ตำมที่อยูด่ งั นี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
88 หมู่ท่ ี 4 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี ประเทศไทย
หรื อ E-mail: president@thaienger.com
3) หน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยน มีหน้ ำที่จดั ทำทะเบียนรับเรื่ องร้ องเรี ยน และต้ องจัดทำรำยงำนสรุ ปกำรรับเรื่ องกำรแจ้ ง
ข้ อมูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต ให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็ นประจำอย่ำงน้ อยไตรมำสละครัง้
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บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
กำรสอบสวนกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต
กำรสอบสวนกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต ต้ องดำเนินกำรด้ วยควำมเที่ยงธรรมและปรำศจำกอคติใดๆ เพื่อให้ ได้
ทรำบข้ อ เท็ จจริ ง หรื อ พิ สูจ น์ เรื่ องที่ ร้ องเรี ยนว่ำผู้ที่ ถูกกล่ำวหำได้ กระทำผิ ดหรื อกำรทุจริ ตหรื อ ไม่ และต้ อ งดูแลรั กษำ
ผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้ถกู กล่ำวหำ พนักงำนและบริ ษัท
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรประเมินและตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ รับในเบือ้ งต้ นร่ วมกับฝ่ ำย
กฎหมำย หน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยนและฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทหรื อสำยธุรกิจ ในกำรตรวจสอบข้ อมูลดังกล่ำว ให้ ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในสำมำรถดำเนินกำรสอบทำนเอกสำร ข้ อมูล Email ตลอดจนข้ อมูลอื่นใดของบริ ษัทหรื อที่บริ ษัทมีควำม
เกี่ยวข้ อง และสอบถำมข้ อมูลกับผู้ให้ ข้อมูลได้
เมื่ อ ตรวจสอบข้ อ มูลและพบว่ำ ข้ อ มูลที่ ได้ รั บ มี มูลข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ำ อำจมี ก ำรกระท ำผิ ด หรื อ กำรทุจ ริ ต ให้ ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในร่ วมกับหน่วยงำนรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและฝ่ ำยกฎหมำย ดำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรจัดกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน เว้ น แต่ก รณี เ ป็ น ลักษณะกำรกระท ำผิ ด จรรยำบรรณให้ ร ำยงำนคณะกรรมกำรจัดกำร เพื่ อ
ดำเนินกำรสอบสวนตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
กรณีที่คำดว่ำจะมีมลู ค่ำควำมเสียหำย เกินกว่ำ 1 ล้ ำนบำท หรื อเกี่ยวข้ องต่อชื่อเสียงของบริ ษัท ให้ หัวหน้ ำฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยในรำยงำนให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษั ท ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร/ ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ทรำบโดยทันที
1) คณะกรรมกำรสอบสวน
คณะกรรมกำรสอบสวนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และอำนำจหน้ ำที่ ดังนี ้
1.1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมกำรสอบสวน ต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยมีประธำนคณะกรรมกำร
สอบสวนเป็ นผู้บริ หำรระดับตังแต่
้ ผู้จดั กำรฝ่ ำย หรื อเทียบเท่ำขึ ้นไป และควรมีตวั แทนจำกฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน หน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยน และฝ่ ำยกฎหมำย เข้ ำร่ วมเป็ นกรรมกำร กรรมกำรสอบสวนต้ องมี
ควำมเป็ นอิสระ มีควำมรู้ และคุณสมบัติที่เหมำะสมเกี่ยวกับเรื่ องกำรสอบสวนตำมนโยบำยนี ้ และจะต้ อง
ไม่เป็ นบุคคลดังต่อไปนี ้
ก) ผู้บงั คับบัญชำโดยตรงของผู้ต้องสงสัย
ข) มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรื อควำมสัมพันธ์สว่ นตัวกับผู้ต้องสงสัย นอกเหนือจำกกำรจ้ ำงงำนกับ
บริ ษัท
ค) มีสำเหตุโกรธเคืองผู้ถกู กล่ำวหำ
ง) มีเหตุอื่น ซึง่ อำจทำให้ กำรสอบสวนไม่เป็ นธรรม
นอกจำกนี ้ ผู้บริ หำรระดับผู้จดั กำรฝ่ ำย หรื อเทียบเท่ำขึ ้นไป ในสำยงำนที่ต้องสงสัยกระทำผิดหรื อ
กำรทุจริ ตอำจส่งตัวแทนจำกสำยงำนที่มคี วำมเป็ นอิสระจำกผู้ต้องสงสัยกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตเข้ ำ
ร่วมเป็ นผู้สนับสนุนและให้ ข้อมูล นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรสอบสวนอำจเชิญผู้เชี่ยวชำญต่ำงๆ เช่น
ด้ ำนควำมปลอดภัย ด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ ำนวิศวกรรมเข้ ำร่วมเป็ นผู้ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง ใน
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บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
กรณีที่ผ้ ตู ้ องสงสัยกระทำผิดหรื อทุจริ ต เป็ นผู้บริ หำรระดับสูง ประธำนคณะกรรมกำรสอบสวนต้ องมี
ระดับที่สงู กว่ำผู้ที่ถกู สอบสวน และกรรมกำรจำกฝ่ ำยต้ องเป็ นผู้บริ หำรสูงสุดของฝ่ ำยนันๆ
้
1.2) อำนำจในกำรสอบสวน
เพื่อประโยชน์ในกำรสอบสวน ให้ คณะกรรมกำรสอบสวนมีอำนำจหน้ ำที่ ดังนี ้
ก) สอบสวนค้ นหำข้ อเท็จจริ ง พยำนหลักฐำน เพื่อให้ กำรสอบสวนได้ ควำมจริ ง ยุติธรรม
ข) เข้ ำถึงข้ อมูลต่ำงๆ ของฝ่ ำยทีเ่ กี่ยวข้ องของบริ ษัทได้ อย่ำงอิสระและไม่จำกัด
ค) มีอำนำจในกำรสอบถำม สำเนำ และ/หรื อ เคลือ่ นย้ ำยไฟล์ ตู้ หรื ออุปกรณ์เก็บเอกสำรต่ำงๆ ของ
บริ ษัทที่พนักงำน หรื อฝ่ ำยต่ำงๆ เก็บรักษำ โดยจะแจ้ งหรื อขอควำมยินยอมจำกผู้รับผิดชอบเห็นชอบ
ก่อนหรื อไม่ก็ได้
ง) มีอำนำจในกำรว่ำจ้ ำง (ตำมระเบียบของบริ ษัท) ขอควำมร่วมมือหรื อช่วยเหลือ จำกบุคคลภำยนอก
ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
จ) แต่งตังหรื
้ อถอดถอนอนุกรรมกำร เพื่อดำเนินกำรตำมทีก่ ล่ำวข้ ำงต้ น แล้ วรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
สอบสวน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรสอบสวนไม่มีอำนำจในกำรลงโทษ ไล่ออก หรื อเลิกจ้ ำงผู้ใด อย่ำงไรก็ตำม
อำจให้ คำแนะนำเพื่อดำเนินกำรให้ มีกำรลงโทษทำงวินยั ในรำยงำนสอบสวนก็ได้
2) กำรดำเนินกำรสอบสวน
ในกำรดำเนินกำรสอบสวน คณะกรรมกำรสอบสวนต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรมไม่คำนึงถึงตำแหน่ง
ระยะเวลำกำรทำงำน หรื อควำมสำคัญใดๆ ของผู้ต้องสงสัยกระทำผิด หรื อกำรทุจริ ต ที่มีตอ่ บริ ษัท
3) กำหนดระยะเวลำกำรสอบสวน
คณะกรรมกำรสอบสวน ต้ องดำเนินกำรสอบสวนและจัดทำรำยงำนผลกำรสอบสวนให้ แล้ วเสร็ จ ภำยใน 45 วัน
นับจำกวันที่ได้ รับทรำบหนังสือแต่งตัง้ ถ้ ำมีควำมจำเป็ นซึ่งไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำวได้ ให้ คณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนเหตุที่ทำให้ กำรสอบสวนล่ำช้ ำ เพื่อขอขยำยเวลำต่อผู้มีอำนำจ ครัง้ ละ
ไม่เกิน 30 วัน
4) กำรรำยงำนผลกำรสอบสวน
เมื่อดำเนินกำรสอบสวนเสร็ จแล้ ว ให้ คณะกรรมกำรสอบสวนจัดทำรำยงำนผลกำรสอบสวนรำยงำนต่อผู้ที่ลงนำม
แต่งตังคณะกรรมกำรสอบสวน
้
รวมทังประธำนคณะกรรมกำรจั
้
ดกำร หัวหน้ ำฝ่ ำยกำรเงิน หัวหน้ ำฝ่ ำยบัญชี หัวหน้ ำ
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยน หัวหน้ ำฝ่ ำยกฎหมำย และผู้ที่เกี่ยวข้ องแล้ วแต่ละกรณี ทังนี
้ ้ รำยงำน
ผลกำรสอบสวนควรประกอบด้ วยรำยละเอียดต่อไปนี ้
ก)
ข)
ค)

วัน เวลำและสถำนที่ ที่สงสัยว่ำมีกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตเกิดขึ ้น
ลักษณะหรื อประเภทของกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต
จำนวนและมูลค่ำเป็ นตัวเงินของทรัพย์สนิ หรื อรำยกำรอื่นใด ที่สงสัยว่ำเกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นทรัพย์สนิ
ที่สญ
ู เสีย หรื อเสียหำยให้ ประเมินมูลค่ำดังเดิ
้ ม และมูลค่ำปั จจุบนั ด้ วย)
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ง)

จ)
ฉ)
ช)

คำแถลงว่ำมีกำรทุจริ ต หรื อมีควำมประมำทเลินเล่อในส่วนของบุคคล ได้ มีกำรรำยงำนให้ บคุ คลอืน่ ที่
เกี่ยวข้ อง เช่น เจ้ ำหน้ ำทีต่ ำรวจ หรื อไม่ (ถ้ ำมีแจ้ งรำยละเอียดบุคคล และสภำพของกำรกระทำที่นำ่ สงสัย
กำรละเว้ น หรื อควำมประมำท)
กำรสูญเสีย ควำมเสียหำย หรื อกำรยักยอก มีประกันภัยคุ้มครองหรื อไม่
จุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน หรื อเรื่ องกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรทำงำนที่ได้ กำหนดไว้ และ
ข้ อเสนอแนะเพื่อแก้ ไขปั ญหำที่เกิดขึ ้น
สรุปผลของกำรสอบสวน
นอกจำกนี ้ ให้ หวั หน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรประชุมครัง้ ถัดไป

กำรลงโทษทำงวินยั และกำรดำเนินคดีทำงกฎหมำย
บริ ษัทจะใช้ รำยงำนผลกำรสอบสวนเพื่อพิจำรณำว่ำ บริษัทควรดำเนินกำรอย่ำงไรต่อภำยหลังเสร็ จสิ ้นกำร
สอบสวน กำรพิจำรณำจะต้ องอยูบ่ นพื ้นฐำนของข้ อเท็จจริ งที่ได้ มำในแต่ละกรณี ควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นจริ ง หรื อคำดว่ำจะ
เสียหำยต่อบริ ษัท และสิง่ ที่ต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำย กำรดำเนินกำรอย่ำงใดขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะควำมร้ ำยแรงของข้ อเท็จจริ ง
และเรื่ อง โดยเป็ นไปตำมระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนและสภำพกำรจ้ ำงของบริ ษัท
1)

2)

กำรลงโทษทำงวินยั
1.1) บริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรลงโทษตำมระเบี ยบข้ อ บัง คับ เกี่ ย วกับ กำรท ำงำนและสภำพกำรจ้ ำงของบริ ษัท ซึ่ งมี
บทลงโทษตังแต่
้ ตักเตือนด้ วยวำจำหรื อลำยลักษณ์อกั ษร พักงำน จนถึงให้ ออกจำกงำน หำกปรำกฏว่ำพนักงำน
ได้ กระทำผิดจริ งตำมที่ได้ มีกำรสอบสวนแล้ ว
1.2) นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั ต่อหัวหน้ ำงำน หรื อพนักงำนคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง หำกพบว่ำไม่ได้
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตน ด้ วยควำมระมัดระวัง รอบคอบอย่ำงเพียงพอกำรพิจำรณำดำเนินกำร
ลงโทษทำงวินยั กับผู้กระทำผิด ให้ ผ้ มู ีอำนำจอนุมตั ิตำมอำนำจอนุมตั ิของบริ ษัทเป็ นผู้พิจำรณำตัดสินลงโทษ ใน
กรณีที่ผ้ กู ระทำผิดเป็ นผู้บริ หำรระดับสูงตังแต่
้ SVP (ผู้ช่วยประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่วม) หรื อเทียบเท่ำขึ ้นไป ให้
คณะกรรมกำรจัดกำรเป็ นผู้พิจำรณำตัดสินลงโทษ โดยต้ องปรึกษำหำรื อกับคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท
ก่อน
1.3) กำรพิจำรณำดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั กับผู้กระทำผิด (ถ้ ำมี) ควรดำเนินกำรภำยใน 30 วัน เมื่อได้ รับรำยงำน
ผลกำรสอบสวนแล้ ว
กำรดำเนินคดีทำงแพ่งและ/หรื อคดีอำญำ
กรณีกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อ ทรัพย์สนิ ชื่อเสียง ภำพลักษณ์ ของบริ ษัท หรื อเป็ น
กำรปฏิบตั ิฝ่ำฝื นกฎหมำย ให้ ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร เป็ นผู้มีอำนำจในกำรพิจำรณำตัดสินว่ำจะดำเนินคดีทำง
แพ่งและ/หรื อคดีอำญำต่อผู้กระทำผิด โดยร่วมพิจำรณำกับ หัวหน้ ำฝ่ ำยกำรเงิน หัวหน้ ำฝ่ ำยบัญชี หัวหน้ ำฝ่ ำยกฎหมำย
และต้ องแจ้ งผลกำรพิจำรณำนันต่
้ อคณะกรรมกำรจัดกำรทรำบ
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ในกรณีที่ผ้ กู ระทำผิดเป็ นผู้บริ หำรระดับสูงตังแต่
้ SVP (ผู้ช่วยประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วม) หรื อเทียบเท่ำ ขึ ้นไป
ให้ คณะกรรมกำรจัดกำรเป็ นผู้ตดั สินว่ำจะดำเนินคดีทำงแพ่งและ/หรื อคดีอำญำต่อผู้กระทำผิด โดยต้ องปรึ กษำหำรื อกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทก่อน และต้ องแจ้ งผลกำรพิจำรณำนันต่
้ อคณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ
กำรคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล
1) เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้ งเบำะแสและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนำสุจริ ต บริ ษัทจะกำหนดให้ ข้อมูลของผู้แจ้ งเบำะแส
หรื อพยำนบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ รับกำรคุ้มครอง โดยปกปิ ดชื่อ หรื อข้ อมูลส่วนบุคคล ไว้ ในชันควำมลั
้
บ (Confidential) ตำม
ข้ อกำหนดของบริ ษัทว่ำด้ วยกำรกำหนดชันควำมลั
้
บ และกำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสำรโดยจำกัดเฉพำะ
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรตรวจสอบเรื่ องร้ องเรียนเท่ำนันที
้ จ่ ะเข้ ำถึงข้ อมูลดังกล่ำวได้ และผู้ได้ รับข้ อมูลจำกกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยน มีหน้ ำที่เก็บรักษำข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยน และเอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูล
ไว้ เป็ นควำมลับ ห้ ำมเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ ำทีเ่ กี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมหน้ ำที่ที่กฎหมำยกำหนด
2) บริ ษัทไม่ยินยอมให้ มกี ำรข่มขู่ คุกคำม พนักงำนผู้ให้ ข้อมูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต รวมถึงผู้ทใี่ ห้ ควำมร่วมมือหรื อ
ควำมช่วยเหลือในกำรสอบสวน ด้ วยเจตนำสุจริ ต บริ ษัทจะให้ ควำมคุ้มครองและห้ ำมพนักงำนหรือผู้บริ หำรของบริ ษัท เลิก
จ้ ำง พักงำน ลงโทษทำงวินยั หรือขูว่ ำ่ จะดำเนินกำรต่ำงๆ จำกกำรที่พนักงำนให้ ข้อมูลเรื่ องกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต
รวมถึงกำรปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอื่นด้ วยวิธีที่ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ิด้วยวิธีกำรที่ไม่เหมำะสม หรื อก่อให้ เกิ ดควำมเสียหำยต่อ
บุคคลอื่น รวมไปถึงกรณีบคุ คลอืน่ นันฟ้
้ องร้ องดำเนินคดี เป็ นพยำน ให้ ถ้อยคำ หรื อให้ ควำมร่วมมือใดๆ ต่อศำลหรื อ
หน่วยงำนของรัฐ หำกผู้ใดกระทำกำรฝ่ ำฝื นดังกล่ำว จะถูกลงโทษทำงวินยั และอำจได้ รับโทษตำมที่กฎหมำยกำหนด หำก
กำรกระทำนันถื
้ อเป็ นกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
3) บริ ษัทอำจให้ ควำมคุ้มครองเพิม่ เติมเป็ นพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกระดับควำมร้ ำยแรงและ
ควำมสำคัญของเรื่ องที่ร้องเรี ยน ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรียนถูก ข่มขู่ คุกคำม ให้ รำยงำนต่อหน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยนโดยทันที
ซึง่ หน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยนจะทำหน้ ำที่เป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ค้ มุ ครองผู้ให้ ข้อมูล ตำมนโยบำยฉบับนี ้
4) กรณีพนักงำนให้ ข้อมูลกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต ด้ วยเจตนำสุจริ ต แม้ วำ่ ภำยหลังบริ ษัทได้ ดำเนินกำรสอบสวนแล้ วและ
พบว่ำไม่มกี ำรกระทำผิดตำมที่ได้ ร้องเรี ยน บริ ษัทจะไม่ดำเนินกำรลงโทษใด ๆ กับพนักงำนที่ให้ ข้อมูล อย่ำงไรก็ตำม หำก
ผลกำรสอบสวนพบว่ำไม่มีมลู ข้ อเท็จจริงใดๆ ตำมที่ร้องเรียน และได้ ทำด้ วยเหตุเจตนำให้ ร้ำยหรื อจงใจให้ เกิดผลที่เป็ น
อันตรำยหรื อให้ ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจำรณำดำเนินกำรลงโทษพนักงำนทีใ่ ห้ ข้อมูล ตำมข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ซึง่ มี
บทลงโทษตังแต่
้ ตักเตือนด้ วยวำจำหรื อลำยลักษณ์อกั ษร พักงำน จนถึงให้ ออกจำกงำน รวมทังพิ
้ จำรณำดำเนินคดีตำม
กฎหมำย
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บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
แนวปฏิบตั ิสำหรับกำรสอบสวน
แนวปฏิบตั ิตอ่ ไปนี ้กำหนดขึ ้น เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรดำเนินกำรสอบสวนเป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและเที่ยงธรรม
1) กำรสัง่ พักงำนระหว่ำงสอบสวน
ในระหว่ำงขัน้ ตอนของกำรสอบสวนตำมนโยบำยนี ้ คณะกรรมกำรสอบสวนอำจเสนอให้ หัวหน้ ำงำนระดับตังแต่
้
ผู้จัดกำรฝ่ ำย หรื อเทียบเท่ำขึ ้นไป โดยกำรปรึ กษำร่ วมกับฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลของบริ ษัท มีคำสัง่ พักงำนพนักงำนที่ต้อง
สงสัยว่ำกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตได้ ตำมข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริ ษั ท
2) กำรตรวจสอบเอกสำรและกำรตรวจค้ น
คณะกรรมกำรสอบสวน ควรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนและตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ เพื่อเข้ ำใจข้ อเท็จจริ ง เรื่ องรำว
ทังหมด
้
รวมทังจั
้ ดเก็บเอกสำรไว้ ในที่ปลอดภัย ก่อนเริ่ มดำเนินกำรสอบถ้ อยคำ
ในกรณี ต้องมีกำรค้ นตัวหรื อค้ นหำเอกสำรส่วนตัวของพนักงำน เช่น กระเป๋ ำเงิน กระเป๋ ำถื อ เพื่อหำเอกสำรหรื อ
หลักฐำน จะต้ องให้ ผ้ ถู กู ตรวจค้ นลงนำมยินยอมในแบบหนังสือยินยอมให้ ตรวจค้ น (เอกสำรแนบ 3) หำกพนักงำนปฏิเสธ
ไม่ลงนำม ก็ให้ บนั ทึกเป็ นหมำยเหตุไว้ ด้วย
3) กำรสอบถ้ อยคำ
3.1) กำรสอบถ้ อยคำ เป็ นกระบวนกำรให้ ได้ มำซึ่งสำรสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องกำรจำกผู้ที่มีควำมรู้ ที่เกี่ยวข้ อง
กรรมกำรสอบสวน มีอำนำจเข้ ำถึง ติดต่อ สอบถำมพนักงำนและบุคคลอื่นๆ เพื่อให้ ได้ มำซึง่ ข้ อมูลต่ำงๆ ในระหว่ำง
กำรค้ นหำข้ อเท็จจริ ง ทังนี
้ ้ ในกำรสอบสวนคณะกรรมกำรสอบสวน ไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งฝ่ ำยจัดกำร และผู้จดั กำรอื่น ๆ
ถึงกำรติดต่อพนักงำนในระหว่ำงกำรค้ นหำข้ อเท็จจริ ง
3.2) กำรสอบถ้ อยคำ อำจขอให้ ผ้ ตู ้ องสงสัยหรื อบุคคลอื่นใด ให้ ถ้อยคำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อโดยกำรบันทึกเทปก็ได้
กำรสอบถ้ อยคำทุกครั ง้ ควรมีตัวแทนของหน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยนเข้ ำร่ วมและควรมีประธำนคณะกรรมกำ ร
สอบสวนเข้ ำร่วมด้ วย
3.3) ให้ ผ้ แู ทนหน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสอบสวน เป็ นผู้ทำบันทึกกำรสอบถ้ อยคำไว้
อย่ำงรั ดกุม และให้ ประธำนคณะกรรมกำรสอบสวน และผู้ให้ ถ้อยคำลงนำมในบันทึกทุกครั ง้ หำกผู้ให้ ถ้อยคำ
ปฏิเสธไม่ลงนำม ก็ให้ บนั ทึกเป็ นหมำยเหตุไว้ ด้วย ในกำรสอบสวนอำจใช้ เทปบันทึกกำรสอบถ้ อยคำก็ได้
3.4) กำรสอบถ้ อยคำใดๆ ควรดำเนินกำรในห้ องจัดไว้ เป็ นสัดส่วนเฉพำะ ไม่มีกำรข่มขู่ และจะต้ องหลีกเลีย่ งกำรกล่ำวหำ
ต่ำงๆ เมื่อเสร็ จสิ ้นกำรสอบถ้ อยคำ ควรให้ ผ้ ถู กู สอบถ้ อยคำลงนำมในเอกสำรว่ำ ตนเองรับทรำบว่ำจะต้ องเก็บเรื่องที่
ได้ มีกำรซักถำมต่ำงๆ นันไว้
้ เป็ นควำมลับ
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บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
4) กำรสอบถ้ อยคำผู้ถกู กล่ำวหำ
คณะกรรมกำรสอบสวนควรสอบถ้ อยคำกับผู้ต้องสงสัยทุกคน ทังนี
้ ้ กำรสอบถ้ อยคำจะเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ตู ้ อง
สงสัยได้ ชีแ้ จงข้ อเท็จจริ งและข้ อกล่ำวหำในด้ ำนของตนเอง ซึ่งเป็ นส่วนที่สำคัญของกระบวนกำรค้ นหำข้ อเท็จจริ งตำม
หลักของกระบวนกำรยุติธรรม โดยไม่ต้องคำนึงว่ำผู้ต้องสงสัยจะให้ ควำมร่ วมมือในกำรสอบสวนหรื อไม่ก็ตำม สิ่งสำคัญ
คือกำรบันทึกข้ อมูลตำมที่ผ้ ถู กู กล่ำวหำได้ ให้ ไว้ อย่ำงถูกต้ อง บันทึกถ้ อยคำนี ้อำจถูกใช้ ในกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั
หรื อกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
5) กำรใช้ อิทธิพลเหนือกำรสอบสวน
ทุกๆ คนที่เกี่ยวข้ องในกำรสอบสวน พึงตระหนักว่ำ ตนเองมีหน้ ำที่ คือกำรหำควำมจริ งให้ ปรำกฏ ดังนัน้ ต้ องไม่ใช้
ตำแหน่งหน้ ำที่ไปมีอิทธิพลที่มีผลต่อกำรสอบสวน
กำรจัดเก็บรักษำข้ อมูล และกำรเปิ ดเผย
1) ในระหว่ำงกำรสอบสวนกำรทุจริต ให้ ประธำนคณะกรรมกำรสอบสวนมีหน้ ำทีใ่ นกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำน และบันทึก
กำรให้ ถ้อยคำ ทังหมดที
้
่ได้ รับมำ เมื่อดำเนินกำรสอบสวนเสร็ จสิ ้นแล้ วให้ นำส่งต้ นฉบับของบันทึกกำรให้ ถ้อยคำและ
เอกสำรประกอบ รวมทังเทปบั
้
นทึกกำรให้ ถ้อยคำแก่หน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยนเป็ นผู้จดั เก็บรักษำ
2) ห้ ำมจัดทำสำเนำรำยงำนผลกำรสอบสวน (ไม่วำ่ โดยกำรพิมพ์ หรื อวิธีกำรอื่นใด) ส่งให้ บคุ คลอื่นใด เว้ นแต่เป็ นกำร
เปิ ดเผยแก่บคุ คลตำมที่ระบุไว้ ในหน้ ำรำยงำนเท่ำนัน้ หำกผู้ใดต้ องกำรขอรำยงำนผลกำรสอบสวนหรื อทำสำเนำ ต้ อง
จัดทำเป็ นคำขอเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรมำยังประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วมพร้ อมเหตุผลตำมสมควร
กำรรักษำควำมลับ
1) ผู้ที่เกี่ยวข้ องในกำรรับข้ อมูลกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต และกำรสอบสวน ต้ องเก็บรักษำข้ อมูลที่ได้ รับมำไว้ เป็ นควำมลับ
ไม่เปิ ดเผยแก่บคุ คลหนึง่ บุคคลใด เว้ นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมควำมจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิงำนเท่ำนันหรื
้ อเป็ นกำรปฏิบตั ิ
ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
2) ห้ ำมนำรำยงำนผลกำรสอบสวนไปเปิ ดเผยแก่บคุ คลใด ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรหลีกเลีย่ งกำรสร้ ำงควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงของ
บุคคลผู้ต้องสงสัย แต่ภำยหลังพบว่ำเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ และเพื่อป้องกันควำมเสีย่ งทำงกฎหมำยที่อำจเกิดขึ ้นกับบริ ษัท
3) ในกรณีถกู สอบถำมจำกสือ่ มวลชน นักลงทุนและผู้ที่มีสว่ นได้ เสีย ให้ แจ้ งว่ำ “ตนเองไม่อยูใ่ นสถำนะที่จะสำมำรถหำรื อ
หรื อเปิ ดเผยเรื่ องนี ้ได้ ” และให้ ผ้ ทู สี่ อบถำมติดต่อผ่ำนช่องทำงที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อฝ่ ำย
ประชำสัมพันธ์
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บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
นโยบำยที่เกี่ยวข้ อง
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี ้ ควรศึกษำและปฏิบตั ิควบคูก่ บั นโยบำยที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
ก) นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และนโยบำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ข) ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนและสภำพกำรจ้ ำงของบริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท
ย่อย
ค) อำนำจอนุมตั ิของบริ ษัท
คำถำมเกี่ยวกับนโยบำย
หำกมีข้อสงสัยหรื อคำถำมใดๆ เกี่ ยวกับนโยบำยฉบับนี ้ สำมำรถสอบถำมได้ กับ หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน หรื อ
หน่วยงำนรับเรื่ องร้ องเรี ยนของบริ ษัทหรื อสำยงำนที่ตนเองสังกัด
กำรดูแลและทบทวนนโยบำย
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัท มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรติดตำม ดูแลให้ กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและ
แนวทำงปฏิ บัตินี ้ รวมทัง้ ปรั บ ปรุ งให้ เป็ น ปั จจุบัน และสอดคล้ องกับ ข้ อบังคับ กฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ องตำมควำมจำเป็ นและ
เหมำะสมเป็ นประจำอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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