นโยบายการแจ้ งเบาะแสและการร้ องเรียน
Whistle Blowing Policy and Procedure
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) มีแนวทางในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ จึงได้จดั นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยน ขึนเพือเป็ น
ช่ องทางการแจ้งเบาะแสและการร้ องเรี ยน ให้กบั พนักงาน ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม รวมถึ งบุคคลอื นๆ ที มีขอ้
สงสัยหรื อพบเห็ นการกระทําทีขดั ต่อหลักจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมทีอาจส่ อถึง
การทุจริ ตคอร์ รัปชนั ฉ้อโกง การประพฤติมิชอบของบุคคลในบริ ษทั รวมถึงการกระทําทีผิดไปจากนโยบายของ
บริ ษทั และขัดต่อหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ
ทงั นี นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้ องเรี ยนนี ครอบคลุมตงั แต่ การรั บเรื องร้ องเรี ยน การพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง การสรุ ปผล รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและบุ คคลที เกียวข้อง โดยบริ ษทั จะรับฟั ง
ทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส รวมทงั ให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย อย่างเทียงธรรม มีกาํ หนดระยะเวลา
สอบสวนอย่างเหมาะสม ข้อมูลในการแจ้งเบาะแสและการร้ องเรี ยนจะถูกปิ ดเป็ นความลับ เพือป้ องกันกรณี ถูก
ละเมิดสิ ทธิ ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนจะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกกลัน แกล้งทงั ในระหว่างการสอบสวน
และภายหลังการสอบสวน
วัตถุประสงค์
1.
เพือส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ละบริ ษทั ย่อย ดําเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์และกฎหมาย มีความโปร่ งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ โดยให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทีมีการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุ จริ ตแก่ผรู ้ ับเรื องร้องเรี ยน
2.
เพือส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่ วมในการรายงานโดยสุ จริ ต
ถึ งการประพฤติปฏิ บัติทีขดั ต่ อจรรยาบรรณ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ หรื อการกระทําที ส่อ ถึ งการทุ จริ ต หรื อ
รายงานในงบทางการเงินทีไม่เหมาะสมให้บริ ษทั รับทราบและแก้ไขให้ถกู ต้อง
3.
เพือให้ความคุม้ ครองให้กบั ผูแ้ จ้งเบาะแส และร้ องเรี ยน และบุคคลใดทีให้ความร่ วมมืออย่าง
สุ จริ ตใจ รวมถึงการได้รับการป้ องกันจากการถูกกลัน แกล้งอันเนื องมาจากการแจ้งเบาะแสและร้ องเรี ยนอย่าง
เหมาะสมและเป็ นธรรม
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ขอบเขตการแจ้ งเบาะแสและการร้ องเรียน
เมือมีข้อสงสัยหรื อพบเห็นการกระทําทีฝ่าฝื นหลักปฏิบัติทีดีในเรืองต่ อไปนีV
•
การกระทําทีฝ่าฝื นหรื อขัดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
•
การกระทําทีฝ่าฝื นกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
•
การกระทําทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน หรื อส่ อทุจริ ตคอร์ รัปชัน
•
การกระทําทีทาํ ให้เกิดความสงสัยและเกิดผลเสี ยต่อบริ ษทั
•
รายงานทางการเงินทีไม่เหมาะสม
•
การกระทําทีทาํ ให้เกิดความสงสัยและเกิดผลเสี ยต่อบริ ษทั
•
การได้รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
บุคคลทีสามารถแจ้ งเบาะแสและเรืองร้ องเรียน
บริ ษทั คาดหวังว่าพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลภายนอกทีพบเห็ น หรื อทราบเบาะแส
รวมถึ ง บุ ค คลที ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท หรื อ จากการปฏิ บัติ ห น้า ที ข องกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษ ัท ที ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติตามกฎหมาย หลักการกํากับดูแลกิ จการที ดีและ
จรรยาบรรณธุ รกิจ และระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษ ทั รวมถึ งการกระทําที อาจส่ อถึ งการทุ จริ ต สามารถแจ้ง
เบาะแสและเรื องร้องเรี ยนได้ตามช่องทางทีบริ ษทั กําหนดให้
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสและเรื องร้ องเรี ยน
ช่องทางที 1 ไปรษณี ย ์
ส่ งถึง: ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร / กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุ การบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ /
หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื อ
ทีอยู:่ บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
ช่องทางที 2 โทรศัพท์หมายเลข 02-6192300
ติดต่อ: ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร / กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุ การบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ /
หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื อ
ช่องทางที 3 อีเมลล์
ถึง: ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุ การบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื อ
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อีเมลล์ สําหรับแจ้งเบาะแสและเรื องร้องเรี ยนแสดงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
www.asnbroker.co.th
ช่องทางที 4

กล่องรับแจ้งเบาะแส สําหรับกรณี ภายในบริ ษทั
ตังอยูท่ ีห้องรับรองพนักงาน

การพิจารณาเบาะแส ข้ อร้ องเรียน และการดําเนินการ
•
รายละเอี ยดของเบาะแสและการร้ องเรี ยนต้องเป็ นความจริ ง มี ขอ้ มูลหลักฐานที ชัดเจนเพียง
พอทีจะนําสื บหาข้อเท็จจริ งต่อไปได้
•
ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนจะต้องเปิ ดเผยตัวตนให้ทราบโดยเปิ ดเผยชือ นามสกุล ทีอยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ เพือประโยชน์ในการสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิมเติม
•
กรณี เป็ นเรื องร้องเรี ยนจากผูไ้ ม่ระบุชือและไม่สามารถหาข้อมูลเพิมเติมได้เพียงพอ ให้ผดู ้ ูแล
เรื องร้องเรี ยนส่ งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็ นเกียวกับเรื องร้ องเรี ยนนันไปที
กรรมการผูจ้ ดั การ เพือขอแนวทางการดําเนินการทีเหมาะสมต่อไป
•
ข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบเพือหาข้อเท็จจริ งจะถือเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยเท่าที
จําเป็ นเท่านัน ด้วยความระมัดระวังเป็ นสําคัญ โดยการแจ้งเบาะแส และการร้องเรี ยนพนักงาน
ทัว ไป จะรั บรู ้ เฉพาะผูท้ ีเกียวข้องกับการตรวจหาข้อเท็จจริ งเท่านัน ส่ วนการแจ้งเบาะแสและ
ร้องเรี ยนผูบ้ ริ หารจะถูกเก็บโดยเลขานุการบริ ษทั เพือรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
•
ขบวนการและขันตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริ งจะต้องถูกดําเนินการอย่างเป็ นธรรมต่อผูถ้ ูก
ร้องเรี ยน
•
ระยะเวลาของการดําเนิ นการและพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรี ยนขึนอยูก่ บั ความซับซ้อนของ
เรื องในแต่ละเรื องทีถูกร้องเรี ยนเข้ามา ทังความเพียงพอของเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริ งจากผู ้
แจ้งเบาะแสและร้องเรี ยนผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ และรวมรวมข้อเท็จจริ ง
ทังนี รวมถึงเอกสารหลักฐานและคําชีแจงของผูถ้ ูกร้องเรี ยน
•
หากผูด้ ูแลเรื องร้องเรี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้วพบว่าผูถ้ ูกร้องเรี ยนไม่มีความผิดหรื อเป็ น
เรื องทีเกิ ดจากความเข้าใจผิดหรื อได้ให้ขอ้ แนะนําแก่ผูถ้ ูกร้ องเรี ยนหรื อผูท้ ีเกียวข้องให้มีการ
ประพฤติหรื อปฏิบตั ิทีเหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็ นว่าควรให้ปิดเรื องโดยไม่มีการลงโทษ
ใดๆ ให้ผดู ้ ูแลเรื องร้องเรี ยนเสนอเรื องดังกล่าวแก่ผบู ้ งั คับบัญชาลําดับเหนือขึนไปเพือขออนุ มตั ิ
ปิ ดเรื อง
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรือผู้ร้องเรี ยน
ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน จะได้รับการคุม้ ครองทีเหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริ ษทั ดังนี
•
บริ ษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยน เป็ นความลับ
โดยบุ คคลที เ กี ยวข้องที ได้รับทราบเรื องหรื อข้อมูลทีเ กียวข้องกับเรื อ งร้องเรี ยน จะต้องเก็บ
รั กษาข้อ มู ล ให้ เ ป็ นความลับ และไม่ เ ปิ ดเผยต่ อ บุ คคลอื น เว้น แต่ ที จ ํา เป็ นต้อ งเปิ ดเผยตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
•
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าทีจาํ เป็ น โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูร้ ายงาน
แหล่งทีมาของข้อมูล หรื อบุคคลทีเกียวข้อง
•
ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้ องเรี ยน และผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ จริ ง จะได้รับความ
คุม้ ครองสิ ทธิy ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานหรื อบุคคลภายนอก เพือให้ได้รับความปลอดภัยและมิถูก
กลัน แกล้ง
•
บริ ษทั จะไม่กระทําการใดๆ ทีไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เช่ น การโยกย้ายเปลี ยนตําแหน่ ง การเปลียนแปลงลักษณะงาน
สถานทีทาํ งาน การพักงาน การข่มขู่ การรบกวนการปฏิบตั ิงาน การเลิกจ้าง หรื อกระทําการอืน
ใดทีมีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่ถูกต้องและเป็ นธรรม
•
ผูท้ ีได้รับความเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการทีเหมาะสมและเป็ น
ธรรม
การรายงานข้ อมูลทีเป็ นเท็จ
หากการแจ้งเบาะแสข้อร้ องเรี ยนให้ถ ้อยคํา หรื อให้ขอ้ มูลใดๆ ที พิสู จน์ได้ว่า เป็ นการกระทําโดยไม่
สุ จริ ต เป็ นข้อมูลเท็จ อันเนื องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริ งหรื อเป็ นการกล่าวร้ายต่อผูอ้ ืน กรณี เป็ นพนักงาน
ของบริ ษทั ให้ถือว่าผูท้ ีรายงานข้อมูลนันมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริ ษทั จะได้รับการลงโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และ/หรื อบัญญัติของกฎหมายทีเกียวข้อง แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกทีเป็ นผูก้ ระทํา
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