บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรียน
1.

2.

เรื่องที่รับแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
1.1

การกระทาที่ทจุ ริ ต คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม

1.2

การกระทาที่ผิดขันตอนตามระเบี
้
ยบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทฯ จนทาให้ สงสัยได้ วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ต

1.3

การกระทาที่ทาให้ บริ ษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ

1.4

การกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ช่ องทางแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน
พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ต้องรายงานเรื่ องราวไปยังบุคคล และ/หรื อ หน่วยงานดังต่อไปนี ้เมื่อพบเห็น
การทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของบริ ษัทฯ ที่ละเมิดนโยบายนี ้ โดยใช้ ช่องทางใดช่องทาง
หนึง่

3.

4.

กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผู้ร้องทุกข์ จากภายใน)
(1)

หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบ หัวหน้ าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อหัวหน้ าฝ่ ายกฎหมาย

(2)

กล่องรับความคิดเห็น

(3)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: orapin@tpipolenepower.co.th)

กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผู้ร้องทุกข์ จากภายนอก)
(1) จดหมาย :

นางอรพิน เลีย่ วไพรัตน์
รองประธานคณะจัดการ
บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(2) กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: orapin@tpipolenepower.co.th)
(3) จดหมาย :

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(4) โทรศัพท์ 02-285-5090 หรื อ 02-213-1039 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ
1.

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้ อง
เนื่องจากการร้ องเรี ยน และการให้ ข้อมูลที่กระทาไปโดยสุจริ ตใจ ย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์อนั ยิ่งใหญ่แก่
ทังบริ
้ ษัทฯ และพนักงานเป็ นส่วนรวม ดังนัน้ ผู้ยื่นคาร้ องเรี ยน ผู้ให้ ถ้อยคา ให้ ข้อมูล ให้ ข้อเท็จจริ ง หรื อ
ให้ พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้ องเรี ยน และที่เป็ นผู้พิจารณาคาร้ องเรี ยน เมื่อได้ กระทาไปโดยสุจริ ต
ใจ แม้ จะเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อยุง่ ยากประการใด ย่อมได้ รับการประกันการคุ้มครองว่าจะไม่เป็ นเหตุหรื อถือ
เป็ นเหตุที่จะเลิกจ้ าง ลงโทษ หรื อดาเนินการใดที่เกิดผลร้ ายต่อพนักงานดังกล่าว
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ ความเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยเท่าเทียมกันตามกฎข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ โดยจะให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ รู ้ องเรี ยน และเรื่ องที่ร้องเรี ยนนัน้ เป็ นความลับ และจะดาเนินการ
เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน

2.

การปิ ดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ
พนัก งานหรื อผู้ร้องเรี ยนจากภายนอก อาจเลือ กไม่เปิ ดเผยชื่ อเมื่อ รายงานการกระทาละเมิด ของ
พนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานระบุตวั ตนของตนเมื่อทาการรายงาน
เพื่อให้ ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน เมื่อพนักงานหรื อผู้ร้องเรี ยนจากภายนอกทาการรายงานแล้ ว
หน่วยงานที่รับเรื่ องพึงดาเนินมาตรการปกป้องคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้ สามารถทา
การสอบสวนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันพนักงานหรื อผู้ร้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าวจาก
การกลัน่ แกล้ งหรื อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม

การดาเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
1.

เมื่อได้ รับการแจ้ งเบาะแส สมาชิกคณะจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้กลัน่ กรอง สืบสวน
ข้ อเท็จจริ ง

2.

ระหว่างการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง สมาชิกคณะจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้
ตัวแทน (ผู้บริ หาร) แจ้ งผลความคืบหน้ าเป็ นระยะให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนได้ ทราบ

3.

หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ ว่าผู้ที่ถกู กล่าวหาว่า
ได้ กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อทุจริ ตจริ ง บริ ษัทฯ จะให้ สิทธิผ้ ถู ูกกล่าวหา ได้ รับทราบข้ อกล่าวหา
และให้ สทิ ธิผ้ ถู กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้ อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้ เห็นว่าตนเอง
ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาอันทุจริ ตตามที่ได้ ถกู กล่าวหา

4.

หากผู้ถูก ร้ องเรี ย น ได้ ก ระทาการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนัน้ ถื อว่าเป็ นการกระทาผิ ดนโยบายต่อต้ า น
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ และหาก
การกระทาทุจริ ตนันผิ
้ ดกฎหมาย ผู้กระทาความผิดอาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฎหมาย ทังนี
้ ้โทษทาง
วินยั ตามระเบียบของบริ ษัทฯ คาตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริ หาร) ถือเป็ นอันสิ ้นสุด
2

