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นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ
และจรรยาบรรณ (Whistle blower policy)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรายงานเบาะแส
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรรำยงำนเบำะแส ซึ่งเป็ นมำตรกำรในกำร
คุม้ ครองและให้ควำมเป็ นธรรมแก่พนักงำน กรรมกำร และบุคคลอื่นๆ ในกำรแจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเกี่ยวกับกำร
ทุจริตคอร์รปั ชั่น หรือกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
เบาะแสทีค่ วรรายงาน
1. กำรกระทำที่ทจุ ริตคอร์รปั ชั่น และ/หรือ ฉ้อโกง
2. กำรใช้อำนำจในทำงไม่ชอบ
3. กำรใช้เงิน ทรัพย์สิน และ/หรือ สิ่งอำนวยควำมสะดวกของบริษัทฯ โดยไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ
4. มีควำมเกี่ยวข้องกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และ/หรือ ตำแหน่งโอกำสทำงธุรกิจ
5. กำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรเมืองและกำรกระทำที่เป็ นอันตรำย และ/หรือ ผิดกฎหมำยอื่นๆ
7. กำรละเลย และ/หรือ กำรทุจริตคอร์รปั ชั่นต่อหน้ำที่
8. กำรกระทำที่ผิดกฎหมำย
9. กำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
10. กำรกระทำที่เสี่ยงต่อควำมปลอดภัย และกำรรักษำควำมปลอดภัยในทรัพย์สิน สิ่งอำนวยควำมสะดวก
และ/หรือ ต่อพนักงำนของบริษัทฯ
11. กำรกระทำที่ไม่ได้มำตรฐำนวิชำชีพ
12. กำรปกปิ ดข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น
13. กำรกระทำที่ข่มขู่ คุกคำม สมำชิกของคณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ
เบาะแสทีไ่ ม่ควรรายงาน
1. ข้อมูลที่เป็ นเท็จและไม่มีเหตุอนั เป็ นสมควร
2. ข้อมูลที่เป็ นกำรใส่รำ้ ยป้ำยสี
3. ข้อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐำนเพียงพอ
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แนวทางในการรายงานเบาะแส
1. ประเภทของกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นหรือกำรกระทำที่ผิดปกติ
2. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. เวลำ สถำนที่ และวันที่ของกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
4. วิธีกำรที่กระทำกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
5. ผูท้ ่เี ป็ นพยำนในกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
6. เอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงำน และ/หรือ ผูท้ ่พี บเห็นกำรกระทำที่ฝ่ำฝื น กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยำบรรณ
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พนักงำนที่ถกู กลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทำงวินยั เช่น ลดขัน้ เงินเดือน ถูกพักงำน ให้ออกจำกงำน หรือถูก
เลือกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีกำรอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภำพกำรจ้ำงงำน อันเนื่องมำจำกกำรที่ตนได้รอ้ งเรียน
ให้ขอ้ มูล หรือจะให้ขอ้ มูล ช่วยเหลือในขัน้ ตอนกำรสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผรู้ บั ข้อ
ร้องเรียน รวมไปถึงกำรฟ้องร้องดำเนินคดี กำรเป็ นพยำน กำรให้ถอ้ ยคำ หรือกำรให้ควำมร่วมมือใดๆ ต่อ
ศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ
ผู้รับข้อร้องเรียน
1. ผูบ้ งั คับบัญชำที่ตนเองไว้วำงใจในทุกระดับ
2. เลขำนุกำรบริษัท
3. กรรมกำรบริษัท
วิธีการร้องเรียน
ร้องเรียนต่อผูร้ บั ข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง โดยวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวำจำ หรือลำยลักษณ์อกั ษร
2. ทำง E-Mail Address ของผูร้ บั ข้อร้องเรียน
3. ทำง Website ของบริษัทฯ
4. ทำงไปรษณีย ์
5. ในกรณี ท่ี ผู้ร อ้ งเรี ย นเลื อกที่ จ ะไม่ เปิ ดเผยชื่ อ ต้องระบุร ำยละเอีย ดข้อเท็ จ จริงหรือหลัก ฐำนที่ ชัดเจน
เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ำ มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษัทฯ หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ กำรร้องเรียนจะถือเป็ นควำมลับที่สดุ และผูร้ อ้ งเรียนสำมำรถร้องเรียนได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำงและ
ไม่ จ ำเป็ น ต้องเปิ ด เผยตัวตนผู้ร อ้ งเรี ย น กรณี ผู้รอ้ งเรีย นเปิ ด เผยตนเองจะท ำให้บ ริษั ท ฯ สำมำรถแจ้งผลกำร
ดำเนินกำรหรือรำยละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รอ้ งเรียนให้ทรำบได้
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ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรรับและพิจำรณำข้อร้องเรียนเป็ นผูด้ ำเนินกำรตรวจสอบ และ
รวบรวมข้อเท็จจริงหรืออำจมอบหมำยให้บคุ คลหรือหน่วยงำนที่ไว้วำงใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง
2. คณะกรรมกำรรับและพิจำรณำข้อร้องเรียนและ/หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมำยมีอำนำจเชิญให้พนักงำนผูใ้ ดผู้
หนึ่งมำให้ขอ้ มูล หรือขอให้จดั ส่งเอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพื่อกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง
3. หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็ นควำมจริง บริษัทฯ จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
- ในกรณีท่ีขอ้ ร้องเรียนเป็ นเรื่องที่บริษัทฯ กระทำผิดกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณ
ของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องพร้อมควำมเห็น และกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิท่ีถูกต้องต่อผูม้ ีอำนำจ
ดำเนินกำรในบริษัทฯ พิจำรณำดำเนินกำร และในกรณีท่ีเป็ นเรื่องสำคัญ เช่น เป็ นเรื่องที่กระทบต่อ
ชื่อเสียงภำพลักษณ์หรือฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหำรระดับสูง เป็ นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ
- ในกรณีท่ีขอ้ ร้องเรียนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง จะเสนอวิธีกำรบรรเทำควำมเสียหำยที่
เหมำะสมและเป็ นธรรมให้กบั ผูเ้ สียหำย
การปกป้ องคุ้มครองผู้ทแี่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
1. ผูร้ อ้ งเรียนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยอำจทำให้เกิดควำมเสียหำยกับ
ตนเอง แต่ตอ้ งระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควร
เชื่อว่ำมีกำรกระทำที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึน้ อย่ำงไรก็ตำม หำกเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเอง ก็จะทำให้ผรู้ บั ข้อร้องเรียนสำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึน้
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือเป็ นควำมลับ และจะเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย และ
ควำมเสียหำยของผูร้ ำยงำน แหล่งที่มำของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูร้ บั ผิดชอบในทุกขัน้ ตอน
จะต้องเก็บรักษำข้อมูลที่ได้รบั รูไ้ ว้ในชัน้ ควำมลับสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หำกฝ่ ำฝื นถือเป็ นกำร
กระทำผิดวินยั
3. กรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเห็นว่ำตนอำจได้รบั ควำมไม่ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย ผูร้ อ้ งเรียน
สำมำรถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมำตรกำรคุม้ ครองที่เหมำะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อำจกำหนดมำตรกำร
คุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำมเสียหำยหรือ
ควำมไม่ปลอดภัย
4. พนัก งำนที่ ป ฏิ บัติต่อบุ คคลอื่น ด้วยวิ ธีก ำรที่ ไม่เป็ น ธรรม เลื อกปฏิ บัติด้วยวิธี ก ำรที่ ไม่เหมำะสม หรือ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลอื่นนัน้ อันมีเหตุจงู ใจมำจำกกำรที่บคุ คลอื่นนัน้ ได้รอ้ งเรียน ได้แจ้งข้อมูล
ร้อ งเรีย นหรื อ ให้เบำะแสเกี่ ย วกั บ กำรทุ จ ริต คอร์รัป ชั่น หรื อ กำรไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงกำรที่บคุ คลอื่นนัน้ ฟ้องร้องดำเนินคดี
เป็ นพยำน ให้ถอ้ ยคำ หรือให้ควำมร่วมมือใดๆ ต่อศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ ถือเป็ นกำรกระทำควำมผิด
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วินยั ที่ตอ้ งได้รบั โทษ ทัง้ นี ้ อำจได้รบั โทษตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้หำกกำรกระทำนัน้ ถือเป็ นกำรกระทำ
ควำมผิดตำมกฎหมำย
5. ผูท้ ่ีได้รบั ควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รบั กำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยวิธีกำรหรือกระบวนกำรที่มีควำม
เหมำะสมและเป็ นธรรม
6. ผูใ้ ดที่กระทำกำรตอบโต้หรือคุกคำมผูใ้ ห้เบำะแสจะถูกดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม รวมทัง้ ถูกดำเนินคดี
ตำมกฎหมำย
E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน
1. นำยสุเทพ เหลี่ยมศิรเิ จริญ ประธำนกรรมกำรบริษัท E-Mail : suthep@demetercorporation.com
2. นำยพูนสุข โตชนำกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ E-Mail : poonsuk@demetercorporation.com
3. นำงสำวกชกร รักษำสุข เลขำนุกำรบริษัท
E-Mail : kochakorn@demetercorporation.com
ทีอ่ ยู่บริษัท
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอทำวเวอร์ ชัน้ ที่ 21 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
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