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ประกาศ
เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการร้องเรี ยน (Whistleblowing)
………………………………………………………………
บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จากัด และบริ ษทั ในเครื อ ตระหนักและให้ความสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส และเป็ น
ธรรม รวมถึงการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณวงศ์บณั ฑิต จึงได้กาหนดให้มี
แนวปฏิบตั ิ เรื่ องการร้องเรี ยน(Whistleblowing) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายร่ วมกันสอดส่องดูแล ให้ขอ้ มูล เบาะแส หรื อแจ้งการร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ พฤติกรรมและการกระทาต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมของคนในบริ ษทั ฯ รวมทั้งได้จดั ให้มีกระบวนการตรวจสอบที่ดี เพื่อสร้างความ
เป็ นธรรมและความเสมอภาคให้กบั ทุกฝ่ าย
คำจำกัดควำม
กำรร้ องเรียน หมายถึง ประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ พฤติกรรม หรื อการกระทาต่างๆของบุคลากร ในบริ ษทั ฯที่มีลกั ษณะฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อขัดต่อจรรยาบรรณวงศ์บณั ฑิต
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผูท้ ี่พบเห็น สงสัยหรื อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ พฤติกรรมหรื อการกระทาต่างๆของบุคลากรใน
บริ ษทั ฯ ที่มีลกั ษณะฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
และคอร์รัปชัน่ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อขัดต่อจรรยาบรรณวงศ์บณั ฑิต
ผู้ถูกร้ องเรียน หมายถึง บุคลากรของบริ ษทั ฯผูถ้ ูกกล่าวหา ผูก้ ระทา ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ มีพฤติกรรมหรื อการกระทา ที่มีลกั ษณะฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อขัดต่อจรรยาบรรณวงศ์บณั ฑิต
ขอบเขตกำรรับร้ องเรียน
การรับร้องเรี ยนตามแนวปฏิบตั ิน้ ี จะไม่ครอบคลุมการร้องเรี ยนที่เข้าข่าย กรณี ดงั ต่อไปนี้
1. การฟ้องร้องนั้นเป็ นคดีอยูใ่ นศาลหรื อมีคาพิพากษา หรื อมีคาสั่งถึงที่สุดแล้ว
2. คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มีมิติเด็ดขาด
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเด็ดขาด
ขั้นตอนกำรร้ องเรียน
1. ทาการร้องเรี ยนหรื อแจ้งข้อมูล เบาะแสไปยังช่องทางที่บริ ษทั กาหนดไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะดาเนิ นการตรวจสอบภายใต้การคุม้ ครอง
ผูร้ ้องเรี ยนและการรักษาความลับ
2.กรณี ที่บริ ษทั ฯพบว่าการให้ขอ้ มูลเบาะแสหรื อแจ้งการร้องเรี ยนดังกล่าว มีการกล่าวหาหรื อให้ร้ายบุคคลอื่น โดยใช้ขอ้ ความหรื อ
หลักฐานที่พิสูจน์ได้วา่ เป็ นเท็จ ผูร้ ้องเรี ยนจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย หรื อต้องโทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับการทางานของบริ ษทั ฯ
กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนและกำรรักษำควำมลับ
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยน ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูถ้ ูกร้องเรี ยน หรื อผูม้ ีความเกี่ยวข้องกับการร้องเรี ยน รวมถึงข้อมูลและ
หลักฐานในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งจนจบสิ้ นกระบวนการ บริ ษทั ฯ จึงกาหนดให้มีการคุม้ ครองและการรักษาความลับของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การร้องเรี ยน ดังนี้
1. ผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองได้ หากเล็งเห็นว่าจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสี ยหาย
ใดๆ ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
2.บริ ษทั ฯถือว่าข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการทวนสอบข้อเท็จจริ ง
โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ้องเรี ยน ผูถ้ ูกร้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตาม
กฎหมายกาหนด
3.ผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะได้รับการคุม้ ครองจากบริ ษทั ฯหากเล็งเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อน เสี ยหาย
หรื อเกิดความไม่ปลอดภัยต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
4. ผูถ้ ูกร้องเรี ยนต้องได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรมตามหลักสิ ทธิมนุษยชนและสิทธิตามกฎหมาย กรณี พบกระทาการที่มี
ลักษณะฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องหรื อขัดต่อจรรยาบรรณวงศ์บณั ฑิต
หรื อหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ผูก้ ระทาต้องได้รับการพิจารณาโทษทางกฎหมาย และทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับการทางานของบริ ษทั ฯที่
กาหนดไว้
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ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1. กำรส่ งเรื่ องร้ องเรียนหรื อแจ้ งข้ อมูลเบำะแส สามารถดาเนิ นการได้ดงั นี้
1.1 แจ้งกรรมการบริ ษทั ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูบ้ ริ หารที่ท่านไว้วางใจ (สาหรับบุคคลของบริ ษทั ฯเท่านั้น)
1.2 แจ้ง ผูจ้ ดั การ สานักงานตรวจสอบภายใน
1.3 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกศ์ (E-mail) : AC@vonbundit.com
1.4 เว็บไซต์บริ ษทั : Internet : www.vonbundit.com
1.5 ไปรษณี ย ์ : ผูจ้ ดั การ หน่วยงานตรวจสอบภายใน : 20/5 ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
1.6 ร้องเรี ยนผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมและสะดวกแกผูร้ ้องเรี ยน
ทั้งนี้ ผูร้ ้องเรี ยน สามารถให้ขอ้ มูลหรื อหารื อกับกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาที่ท่านให้ความไว้วางใจ เพื่อพิจารณาใน
เบื้องต้น ก่อนดาเนินการตามข้อร้องเรี ยนต่อไป
2. กำรติดตำมกำรพิจำรณำกำรร้ องเรียน กรณี ผรู้ ้องเรี ยนประสงค์จะติดตามผลการพิจารณาการร้องเรี ยนสามารถระบุความประสงค์
และช่องทางการติดต่อ เพื่อที่สานักงานเลขานุการ บริ ษทั จะดาเนินการแจ้งความคืบหน้า ของการสอบสวน ภายใน15 วันนับจากวันรับเรื่ อง และ
ความคืบหน้าผลการสอบสวนให้ทราบในภายหลังภายในไม่เกินระยะเวลา 30วัน หรื อ แจ้งระยะเวลาที่แน่นอนให้แก่ผรู้ ้องเรี ยนทราบ
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป

ทพ พงษ์ศกั ดิ์ เกิดวงศ์บณั ฑิต
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
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การดาเนินการเมื่อพบการร้องเรี ยน
กาหนดให้มีข้ นั ตอนการร้องเรี ยน ดังนี้
ผูร้ ้องเรี ยน

ตอบรับและแจ้งผลไปยังผูร้ ้องเรี ยน

ให้ขอ้ มูลแจ้งเบาะแส

กรรมการบริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร/
ผูบ้ งั คับบัญชา ที่ท่านไว้วางใจ

หน่วยงานเลขานุการบริ ษทั

อีเมล์/เว็บไซต์/ไปรษณี ย ์

ช่องทางอื่นใดที่สะดวกและ
เหมาะสม

หน่วยงานเลขานุการบริ ษทั
ประสานงานต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
พร้อมติดตามความคืบหน้าทุก 15 วัน

แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้น ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับการร้องเรี ยน ทั้งกรณี ที่มีและไม่มีมูลความจริ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริ หาร

กรณี ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการกระทาที่ทุจริ ต คอร์รัปชัน่ หรื อผิด
กฏหมาย

กรณี ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการกระทาที่ขดั ต่อระเบียบวินยั ของบริ ษทั

2. กรณีพบว่า ไม่มีมูลความจริ ง
หรื อไม่มีความผิดจริ ง

1. กรณีพบว่า มีมูลความจริ ง
หรื อมีความผิดชัดเจน
คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งคณะสอบสวน

รายงานผลการสอบสวน
สิ้ นสุ ดกระบวนการตรวจสอบ
พิจารณาโทษตามระเบียบบริ ษทั ฯ
รายงานผลการสอบสวน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริ หาร

แจ้งผลการตรวจสอบ
สานักงานตรวจสอบ

