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นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั คาดหมายว่า บุคลากรของบริษทั จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจของบริษทั โดยสนับสนุ นให้มกี ารสอบถามกรณี มขี อ้ สงสัยหรือ ข้อข้องใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้บคุ ลากรทุกคนร้องเรียนเมือ่ พบพฤติกรรมทีไ่ ม่ เหมาะสมหรือขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั หรือสอบถามข้อข้องใจได้ท่ี คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การบริษทั ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์
หรือผูบ้ งั คับบัญชา
บริษทั จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่ างเสมอภาค โปร่ งใส และเอาใจใส่ รวมทัง้ ให้ความเป็ นธรรมแก่ ทุกฝ่ าย กาหนดระยะเวลาสอบสวน
อย่ างเหมาะสม ชื่อของผู ร้ อ้ งเรีย นจะถูก ปิ ด เป็ นความลับ ผู ร้ อ้ งเรีย นจะได้รบั ความคุ ม้ ครอง ไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้ง ทัง้ ในระหว่างการสอบสวน
และภายหลังการสอบสวน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อ ส่งเสริม ให้บุคลากรของบริษ ทั ดาเนิ น ธุ รกิจอย่ างถูกต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้อ ง
กับหลักการกากับดู แลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั โดยบริษทั คาดหวังให้ทุกคนรายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบตั ทิ ข่ี ดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษทั รับทราบ ซึ่งบริษทั จะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดาเนินการให้เกิดความถูกต้อง
เหมาะสม โปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ น ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ท่ี มีก ารให้ค วามคุ ม้ ครองผู ใ้ ห้ข อ้ มูลโดยสุ จริต
แก่ผูร้ บั เรื่องร้องเรียนด้วย
1.2 เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ของบริษทั ทาหน้าทีด่ ูแล และให้คาแนะนา ตลอดจนสอดส่องการกระทา
ต่าง ๆ ของบุคลากรของบริษทั ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รบั ความคุม้ ครอง หากเป็ นการกระทาด้วยสุจริตใจ
2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชัน่
2.1 เมือ่ มีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระทาทีฝ่ ่ าฝื น หลักปฎิบตั ทิ ด่ี ใี นเรื่องต่อไปนี้
•
•
•
•

การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ติ ามหลักการ และแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
การฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั
การได้รบั ความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั งิ าน
การกระทาทุจริต

2.2 พบการกระทาทีท่ าให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อบริษทั
3. ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
3.1 ไปรษณีย ์
นาส่งที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ห้อง 1308 ชัน้ 13/1 อาคารสาธรซิต้ที าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
3.2 อีเมล
คณะกรรมการตรวจสอบ : FPT.AuditCommittee@frasersproperty.com
3.3 เว็บไซต์ : www.frasersproperty.co.th/en/home
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4. เงือ่ นไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชัน่
4.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ต้องเป็ นความจริง มีความชัดเจน หรือพอทีจ่ ะนาสืบหาข้อเท็จจริง
เพือ่ ดาเนินการต่อไปได้
4.2 ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน สามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ หากเห็นว่า การเปิ ดเผยนัน้
จะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง จะทาให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูล
ทีเ่ ป็ นประโยชน์เพิม่ เติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็วยิง่ ขึ้น
4.3 ข้อ มู ลที่ได้ร บั จะถือ เป็ น ความลับ และไม่ มีก ารเปิ ด เผยชื่อ ผู ท้ ่ีแ จ้ง เบาะแส หรือ ผู ร้ อ้ งเรีย นต่ อ สาธารณชน หากไม่ ได้ร บั
ความยินยอม
4.4 ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแส หรือร้องเรียน จะได้รบั ความคุม้ ครอง ไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก
4.5 ระยะเวลาในการด าเนิ น การเรื่อ งร้อ งเรีย น ขึ้น อยู่ ก บั ความซับ ซ้อ นของเรื่อ ง ความเพีย งพอของเอกสารหลัก ฐานที่ได้ร บั
จากผูร้ อ้ งเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และคาชี้แจงของผูถ้ กู ร้องเรียน
4.6 ผู ร้ บั ข้อ ร้อ งเรีย น และผู ม้ ีส่วนเกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการตรวจสอบหาข้อ เท็จจริง ต้อ งเก็ บ ข้อ มูลที่เกี่ย วข้อ งเป็ น ความลับ
จะเปิ ดเผยเท่าทีจ่ าเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่ งทีม่ า
ของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
4.7 บริษทั จะไม่รบั เรื่องร้องเรียนการกระทาทุจริต ดังต่อไปนี้
4.7.1 เรื่องทีค่ ณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบของบริษทั รับไว้พจิ ารณาเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มพี ยานหลักฐานใหม่
ซึง่ เป็ นสาระสาคัญเพิม่ เติม
4.7.2 เรื่องทีผ่ ูถ้ กู ร้องเรียนพ้นจากการเป็ นพนักงานของบริษทั ก่อนถูกกล่าวหาเกินกว่าห้าปี
4.7.3 เรื่องทีไ่ ม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณ์การกระทาการทุจริตทีช่ ดั แจ้งเพียงพอทีจ่ ะดาเนินการสืบหาข้อเท็จจริงได้
4.7.4 เรื่องที่ล่วงเลยมาเกินกว่าห้าปี นบั ตัง้ แต่ วนั ที่กระทาการทุจริตจนถึงวันที่แจ้งเรื่องร้องเรียน และเป็ น เรื่องที่ไม่อาจหา
พยานหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะดาเนินการต่อไปได้
5. กลุม่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
5.1 ผูแ้ จ้งข้อมูล

หมายถึง ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

5.2 ผูร้ บั เรื่องร้องเรียน

หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ

5.3 ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน

หมายถึง ผู ท้ าหน้าที่เก็บ ข้อ มูลเบื้อ งต้น ประสานงาน และเก็ บผลสรุป ของการด าเนิ นงาน
ได้แก่ เลขานุการบริษทั ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

5.4 ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียน

หมายถึง ผู บ้ งั คับ บัญ ชาโดยตรงของผู ท้ ่ี ถู ก ร้อ งเรี ย น หรื อ ผู บ้ งั คับ บัญ ชาเหนื อ ขึ้น ไป
ของฝ่ ายงานทีถ่ กู ร้องเรียน

5.5 ผูด้ ูแลเรื่องระเบียบวินยั

หมายถึง ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

5.6 กรรมการผูจ้ ดั การ
5.7 คณะกรรมการตรวจสอบ
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6. กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียน
6.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่อง
6.1.1 ผู ป้ ระสานงานเรื่อ งร้อ งเรีย น ลงทะเบีย นรับ เรื่อ งร้อ งเรีย น และก าหนดวัน แจ้งความคืบ หน้าของเรื่อ งที่ร อ้ งเรีย น
แก่ผูร้ อ้ งเรียน ดังนี้
•

กรณีทม่ี ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษทั อย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการโดยด่วนทีส่ ุด
• กรณีอน
่ื ให้ดาเนินการโดยเร็ว
• กรณี ท่ีเป็ น การสอบถามทัว่ ไป เช่ น ค าถามเกี่ย วกับ ราคาหุน้ การจ่ ายเงิน ปัน ผล จะไม่ ม ีก ารลงทะเบีย นรับ เรื่อ ง
แต่จะส่งเรื่องให้กบั ฝ่ ายงานทีร่ บั ผิดชอบเรื่องนัน้ ๆ โดยตรง เพือ่ ตอบข้อซักถามแก่ผูส้ อบถาม
6.1.2 ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกข้อมูลจากผูร้ อ้ งเรียน ดังนี้
•
•
•
•

ชื่อผูร้ อ้ งเรียน ยกเว้นกรณีทไ่ี ม่ได้ระบุช่อื
วันทีร่ อ้ งเรียน
ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์ทร่ี อ้ งเรียน
ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องอืน่ ๆ

6.1.3 เมือ่ ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กาหนดขัน้ ความลับตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีทเ่ี ป็ นการสอบถามทัวไป)
่
และดาเนินการดังนี้
•
•

ส่งให้ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนดาเนินการหาข้อเท็จจริง และสังการตามอ
่
านาจหน้าทีท่ ม่ี ี
ส่งสาเนาเรื่อ งให้ฝ่ ายทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท ราบเบื้อ งต้น เพื่อเตรียมให้ค าแนะน าการด าเนิ น การด้านระเบีย บวิน ยั

•

ส่งสาเนาเรื่องให้กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื่อง

หรืออืน่ ๆ

6.2 การรวบรวมข้อเท็จจริง และสังการ
่
6.2.1 ผูด้ ู แลเรื่องร้องเรียน ดาเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ขอ้ แนะนาผูท้ ่เี กี่ยวข้องให้มกี ารประพฤติ หรือปฏิบตั ิท่เี หมาะสม
ต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินยั สัง่ ลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อให้การลงโทษเป็ นไปตามมาตรการลงโทษ และหากผูด้ ูแล
เรื่อ งร้อ งเรีย นไม่ มีอ านาจสัง่ ลงโทษให้เสนอเป็ น ล าดับ ชั้น ไปจนถึงผู ม้ ีอ านาจแล้ว แต่ ก รณี และให้ส่ ง ผลการหาข้อ เท็จจริง การด าเนิ น การ
และการสังลงโทษแล้วแต่
่
กรณีไปให้กรรมการผูจ้ ดั การ โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ เพือ่ ทราบ หรือพิจารณาสังการ
่
6.2.2 กรณีเป็ นเรื่องร้องเรียนจากผูไ้ ม่ระบุช่อื และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็ นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนัน้ ไปที่กรรมการผู จ้ ดั การ โดยผ่านผู บ้ งั คับบัญ ชาตามลาดับชัน้ เพื่อขอแนวทาง
การด าเนิ น การที่เหมาะสมต่ อ ไป หากกรรมการผู จ้ ดั การเห็น ว่ าไม่ สามารถด าเนิ น การตามข้อ ร้อ งเรีย นได้ ข้อ ร้อ งเรีย นนั้ น จะถูก ปิ ด เรื่อ งไป
และให้ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนส่งสาเนาให้ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ เพือ่ รายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
6.2.3 หากผู ด้ ู แ ลเรื่อ งร้อ งเรีย นตรวจสอบข้อ เท็จ จริง แล้ว พบว่ า ผู ถ้ ู ก ร้อ งเรีย นไม่ มีค วามผิด หรือ เป็ น เรื่อ งที่เกิ ด จาก
ความเข้าใจผิด หรือได้ให้ขอ้ แนะนาแก่ ผูถ้ ูกร้องเรียน หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องให้มกี ารประพฤติ หรือปฏิบตั ทิ ่เี หมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้
ปิ ดเรื่องโดยไม่มกี ารลงโทษใด ๆ ให้ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผูบ้ งั คับบัญชาลาดับเหนือขึ้นไป เพือ่ ขออนุมตั ปิ ิ ดเรื่อง และสาเนาเรื่อง
ให้ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน เพือ่ แจ้งแก่ผูร้ อ้ งเรียนทราบ จากนัน้ รายงานแก่กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
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6.3 การสอบสวนข้อเท็จจริง
6.3.1 ในกรณี ทผ่ี ูด้ ู แลเรื่องร้องเรียน และฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ เห็นว่าจะต้องมีการลงโทษทางวินยั ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์
เสนอเรื่องต่อกรรมการผูจ้ ดั การ สอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
6.3.2 เมือ่ มีผลสังการของกรรมการผู
่
จ้ ดั การแล ้ว ให้แจ้งผลให้ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนทราบ เพือ่ ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป
6.4 การแจ้งผลสรุปต่อผูร้ อ้ งเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
6.4.1 ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียน ดาเนินการตามคาสังของกรรมการผู
่
จ้ ดั การ ให้ขอ้ แนะนาให้มกี ารประพฤติ หรือปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
ต่อไป แล้วแจ้งผลการดาเนินการให้ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ
6.4.2 ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการดาเนินการให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนทราบ และบันทึกผลของการดาเนินการเกี่ ยวกับ
เรื่องร้องเรียนไว้ โดยนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส
6.4.3 ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
7. การร้องเรียนโดยไม่สจุ ริต
หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถอ้ ยคา หรือให้ขอ้ มูลใด ๆ ทีพ่ สิ ูจน์ได้ว่าเป็ นการกระทาโดยไม่สุจริต กรณีเป็ นบุคลากรของบริษทั
จะได้รบั การลงโทษทางวินยั แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกทีเ่ ป็ นผูก้ ระทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย ทางบริษทั จะดาเนินคดีกบั บุคคลนัน้ ต่อไป
8. มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน
8.1 บริษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน และผูถ้ กู ร้องเรียน เป็ นความลับ
8.2 บริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าทีจ่ าเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคล
ทีเ่ กี่ยวข้อง
8.3 ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม
8.4 กรณี ท่ผี ู ร้ อ้ งเรียน หรือผู ท้ ่ใี ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิด
ความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษทั กาหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสม
ก็ได้ หรือบริษทั อาจกาหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่า
เป็ นเรื่องทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
8.5 บริษทั จะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลีย่ นแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน
สถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือกระทาการอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส
ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
9. บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
นโยบายและมาตรการต่ อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของวิน ยั ในการปฏิบตั ิงาน กรรมการ ผู บ้ ริหาร และพนักงาน
ทีไ่ ม่ปฏิบตั ิตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั พระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป

