นโยบายเกีย่ วกับการแจ้ งเบาะแสการกระทาความผิด

บริษทั สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

(นโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดฉบับนี้ ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2562)

นโยบายเกีย่ วการแจ้ งเบาะแสการกระทาความผิด
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ รวมทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่แจ้งข้อมูล ให้ความร่ วมมือ ให้ความช่วยเหลือ หรื อให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทาที่ ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ
ผิดกฎระเบี ยบและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ผิดกฎหมาย การกระทาทุจริ ต หรื อ การกระทาที่ อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
บริ ษทั ฯ รวมทั้งกรณี ที่ถูกละเมิดสิ ทธิ ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistleblower Policy) ดังนี้
การรับฟังข้ อเสนอแนะ และข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ลูกจ้าง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการ
เสริ มสร้างความยัง่ ยืนให้กบั กิจการ โดยได้จดั ให้มีช่องทางสาหรับพนักงาน ลูกจ้าง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ง
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรี ยน แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ โดยการส่งจดหมาย
ทางไปรษณี ย ์ หรื อส่งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อมีดงั นี้
ส่งจดหมายถึง :

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริ ษทั สามารถ ทรานส์โซลูชนั่ จากัด
99/11 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
หรื อส่ง e-mail ไปที่ ia_sav@samartcorp.com
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรี ยน และดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูล
ตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้ งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้ งเบาะแส” ต่อไป
ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้ งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้ งเบาะแส”
การแจ้งเบาะแส
บริ ษทั ฯ ยึดถือการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง และผูม้ ีส่วนได้
เสี ย หากพบการกระทาใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ผิดกฎหมาย
การกระทาทุจริ ต หรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ รวมทั้งกรณี ที่ถูกละเมิดสิ ทธิ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสการกระทาผิดดังกล่าวแก่บริ ษทั ฯ ได้ โดยส่ งข้อมูลหรื อเอกสาร/หลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับการแจ้ง
เบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื่ องแจ้งเบาะแสที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้) ให้กบั ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ โดยการส่งจดหมาย
ทางไปรษณี ย ์ หรื อส่งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) ตามรายละเอียดที่ ระบุไว้ขา้ งต้น
ทั้งนี้ ผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทาให้เกิดความเสี ยหายกับตนเอง แต่ตอ้ ง
ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่ แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาที่ผิดหลักธรร
มาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบี ยบและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ผิดกฎหมาย การกระทาทุจริ ต หรื ออาจก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ รวมทั้งกรณี ที่ถูกละเมิดสิ ทธิ มิฉะนั้น ข้อร้องเรี ยนดังกล่าวอาจไม่ได้รับการพิจารณา อย่างไรก็ตาม หาก

1

เลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้บริ ษทั ฯสามารถแจ้งผลการดาเนินการหรื อ รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยนให้ทราบ
ได้ โดยติดต่อโดยตรงผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
การปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแส
(1)

บริ ษทั ฯ จะปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแสแก่ผใู ้ ดทั้งสิ้ น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
แจ้งเบาะแส บริ ษทั ฯ จะถือเป็ นความลับและเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ นโดยคานึ งถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของ
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ผูร้ ับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวด้วย
ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการกระทาความผิดวินยั

(2)

ในกรณี ที่ผูแ้ จ้งเบาะแสเห็ นว่าตนอาจเกิ ดความเดื อดร้อนเสี ยหาย หรื ออาจไม่ได้รับความปลอดภัย ผูแ้ จ้งเบาะแส
สามารถร้องขอให้บริ ษทั ฯ กาหนดมาตรการคุม้ ครองที่ เหมาะสมได้ หรื อบริ ษทั ฯ อาจกาหนดมาตรการคุม้ ครอง
โดยที่ ผูแ้ จ้งเบาะแสไม่ต ้องร้อ งขอ หากเห็ น ว่าเป็ นเรื่ องที่ มี แนวโน้ม ที่ จะเกิ ดความเดื อดร้ อนเสี ยหายหรื อความ
ไม่ปลอดภัยต่อผูแ้ จ้งเบาะแส อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดตามนโยบายฉบับนี้

(3)

พนักงานหรื อลูกจ้างที่ ปฏิ บัติต่อบุ คคลอื่ นด้วยวิธีการที่ ไม่เป็ นธรรม เลื อกปฏิ บัติด้วยวิธีการที่ ไม่เหมาะสม หรื อ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิด
หลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ผิดกฎหมาย การกระทาทุจริ ต หรื ออาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ รวมทั้งกรณี ที่ถูกละเมิดสิ ทธิ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดาเนินคดี เป็ น
พยาน ให้ถอ้ ยคา หรื อให้ความร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐถือเป็ นการกระทาความผิดวินยั ที่ตอ้ งได้รับ
โทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หากการกระทาความผิดตามกฎหมาย

(4)

ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยวิธีการหรื อกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม

ขั้นตอนดาเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ ข้อมูล
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ รับผิดชอบเบื้ องต้นในการสอบสวนการกระทาความผิดทั้งจากพยานเอกสารและ
พยานบุคคล เมื่อเห็ นว่ามีมูลการกระทาผิด ให้เสนอเรื่ องต่อประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หากเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูง (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้ว ย หัว หน้า งานต้น สัง กัด หรื อ ตัว แทนจากฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ าย
กฎหมายและฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการกระทาผิด รวมทั้งรวบรวม
พยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อให้ทราบรายละเอียดของความเสี ยหายและผลกระทบที่มีต่อบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนให้ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู ้จัดการใหญ่ แ ละ
คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบเพื่อพิจารณาสัง่ การต่อไป
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