บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) หรือ (“บริษทั ฯ”) มีนโยบำย และมุ่งมันที
่ จ่ ะรับฟั งข้อร้องเรียน/
กำรแจ้งเบำะแสจำกผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นบุคคลภำยในองค์กร หรือบุคคลภำยนอกผูม้ สี ว่ นได้เสีย อัน
เกีย่ วข้องกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละจรรยำบรรณธุรกิจ หรือกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต
บริษทั ฯให้คำมันว่
่ ำ จะพิจำรณำดำเนินกำรต่อข้อร้องเรียนด้วยควำมโปร่งใส สุจริต และยุตธิ รรมอย่ำงเท่ำเทียม
กัน รวมทัง้ จะรักษำข้อมูลส่วนบุคคล ปกป้ อง และมีมำตรกำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีส่ จุ ริต พยำนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อ
ร้องเรียนในทุกกระบวนกำรพิจำรณำข้อร้องเรียน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ ง และควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ และผูม้ ี
ส่วนได้เสีย อีกทัง้ เป็ นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯให้ดยี งิ่ ขึน้
บริษทั ฯกำหนดกรอบกำรดำเนินงำนกำรรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
1. ขอบเขตการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษทั ฯ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ฯ สำมำรถร้องเรียน หรือแจ้ง
เบำะแสมำตำมช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน เมื่อมีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นกำรกระทำทีฝ่ ่ ำฝืนหลักปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรื่องดังต่อไปนี้
1) กำรกระทำทีท่ จุ ริตทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯโดยตรง หรือโดยอ้อม เช่น พบเห็นบุคลำกรในองค์กรติดสินบน / รับ
สินบน เจ้ำหน้ำทีข่ องหน่วยงำนรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน
2) พฤติกรรมทีอ่ ำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ทม่ี คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย
เพื่อตนเอง หรือผูอ้ ่นื เช่น กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ กำรยักยอกทรัพย์ กำรฉ้อโกง เป็ นต้น
3) กำรกระทำทีผ่ ดิ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ จนทำให้สงสัยว่ำอำจจะเป็ นช่องทำงหรือเป็ นโอกำสในกำร
ทุจริต
4) กำรกระทำทีท่ ำให้บริษทั ฯเสียผลประโยชน์ กระทบชื่อเสียงของบริษทั ฯ
5) กำรกระทำทีผ่ ดิ กฎหมำย ผิดศีลธรรม หรือจริยธรรมทำงธุรกิจ
6) กำรฝ่ ำฝืนกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรและแนวปฏิบตั ขิ องนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
7) กำรไม่ได้รบั ควำมเป็ นธรรมในกำรปฏิบตั งิ ำน หรือพบเห็นระบบกำรควบคุมภำยในทีบ่ กพร่องของบริษทั ฯ จนทำ
ให้สงสัยได้ว่ำอำจเป็ นช่องทำงในกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
2. รายละเอียดข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ข้อร้องเรียนควรมีรำยละเอียด ประกอบด้วย
1) ชื่อและนำมสกุล ทีอ่ ยู่ หรือทีท่ ำงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ email ของผูร้ อ้ งเรียน/ผูแ้ จ้ง
เบำะแส เพื่อประโยชน์ในกำรสอบถำมข้อมูลเพิม่ เติม และแจ้งผลกำรดำเนินกำร หรือผูร้ อ้ งเรียนอำจจะเลือกไม่
เปิ ดเผยตัวตนก็ได้
2) ชื่อและนำมสกุลผูถ้ ูกร้องเรียน และทีอ่ ยู่ของผูถ้ ูกร้องเรียน (ถ้ำมี)
3) วันเดือนปี ทร่ี อ้ งเรียน
4) วันเดือนปี และสถำนทีท่ ผ่ี รู้ อ้ งเรียนพบเห็นพฤติกรรม หรือเหตุกำรณ์
5) พฤติกรรมหรือรำยละเอียดข้อกล่ำวหำของผูถ้ ูกร้องเรียนทีอ่ ยู่ในขอบเขตข้อร้องเรียน
6) เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน (ถ้ำมี)
3. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
บริษทั ฯได้จดั ให้มมี ำตรกำรและช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียน กำรแสดงควำมคิดเห็น และแจ้งเบำะแสกำรกระทำ
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
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ควำมผิดกฎหมำยของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกส่วน โดยสำมำรถผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
จดหมำย : เลขำนุกำรบริษทั / ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
121 ชัน้ 4 อำคำรดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ ถ.วิภำวดีรงั สิต
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2232-1789 ต่อ 1745 ตรวจสอบภำยใน หรือ 1771 เลขำนุกำรบริษทั
โทรสำร
: 0-2232-1790
อีเมลล์
: internal_audit@sgfcap.com หรือ apinya.b@sgfcap.com
สำหรับพนักงำนสำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผูบ้ ริหำร หรือฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้โดยตรง

หรือ

4. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
1) เมื่อได้รบั ข้อร้องเรียน ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะดำเนินกำรตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริง หรืออำจมอบหมำยให้
บุคคล หรือหน่วยงำนทีไ่ ว้วำงใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง
2) ผูร้ บั ข้อร้องเรียนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมำย สำมำรถเชิญพนักงำนทีต่ อ้ งสงสัย หรือมีควำมเกีย่ วข้องกับกรณีทไ่ี ด้รบั
กำรร้องเรียนมำให้ขอ้ มูล หรือขอให้จดั ส่งเอกสำรใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมำเพื่อกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง
3) หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็ นควำมจริง บริษทั ฯจะดำเนินกำรดังต่อไปนี้
3.1 ในกรณีทข่ี อ้ ร้องเรียนเป็ นเรื่องกำรกระทำผิดกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย หรือจรรยำบรรณ
ของบริษทั ฯ ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเสนอเรื่องพร้อมควำมเห็น และแนวทำงในกำรปฏิบตั ทิ เ่ี สนอต่อผูม้ อี ำนำจ
ดำเนินกำรในบริษทั ฯ หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯเพื่อพิจำรณำดำเนินกำร
3.2 ในกรณีทเ่ี ป็ นเรื่องสำคัญ เช่น เป็ นเรื่องทีก่ ระทบชื่อเสียง ภำพลักษณ์ หรือฐำนะกำรเงินของบริษทั ฯ หรือ
ขัดแย้งกับนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือเกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหำรระดับสูง เป็ นต้น ผูร้ ับข้อ
ร้องเรียนจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯเพื่อพิจำรณำ
3.3 ในกรณีทข่ี อ้ ร้องเรียนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง จะให้ควำมเห็น และแนวทำงบรรเทำควำม
เสียหำยทีเ่ หมำะสม และเป็ นธรรมต่อผูเ้ สียหำย เสนอต่อผูม้ อี ำนำจดำเนินกำรในบริษทั ฯ หรือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯเพื่อพิจำรณำ
4) หำกสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูล หรือหลักฐำนทีม่ ี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ำ ผูท้ ถ่ี ูกกล่ำวหำได้กระทำผิด
จริง บริษทั ฯจะให้สทิ ธิผถู้ ูกกล่ำวหำได้รบั ทรำบข้อกล่ำวหำ และให้สทิ ธิผถู้ ูกกล่ำวหำพิสจู น์ตนเอง โดยกำรหำ
ข้อมูล หรือหลักฐำนเพิม่ เติม ทีแ่ สดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับกำรกระทำอันทุจริตตำมทีไ่ ด้ถูก
กล่ำวหำ
5) บริษทั ฯจะแจ้งควำมคืบหน้ำ และผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน หรือกระทำผิด หรือกำรทุจริตให้ผรู้ อ้ งเรียนทีไ่ ด้
เปิ ดเผยชื่อ ทีอ่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ตำมช่องทำงติดต่อทีไ่ ด้ให้ไว้ หรือผูร้ อ้ งเรียนสำมำรถติดตำม
สถำนะควำมคืบหน้ำกำรดำเนินกำรผ่ำนทำงช่องทำงติดต่อทีบ่ ริษทั ฯกำหนด อย่ำงไรก็ตำม หำกมีควำมจำเป็ น
เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และกำรรักษำควำมลับ บริษทั ฯอำจไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลในรำยละเอียดเกีย่ วกับกำร
สอบสวนหรือกำรลงโทษทำงวินยั ได้
5. มาตรการคุ้มครองผูร้ อ้ งเรียน/ผูแ้ จ้งเบาะแส
5.1 บริษทั ฯจะคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและผูท้ แ่ี จ้งข้อมูลอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ ทีส่ ำมำรถ
ระบุตวั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลไว้เป็ นควำมลับ โดยจะจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลให้เฉพำะผูม้ หี น้ำที่
รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรตรวจสอบเรื่องทีร่ อ้ งเรียนเท่ำนัน้ ทีส่ ำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

2

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
5.2 บริษทั ฯจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่ำทีจ่ ำเป็ น โดยจะคำนึงถึงสิทธิสว่ นบุคคล ควำมปลอดภัยของผูใ้ ห้ขอ้ มูล แหล่งข้อมูล
และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นสำคัญ
5.3 ผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ แ่ี จ้งข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง มีสทิ ธิได้รบั กำรชดเชย กำรบรรเทำควำมเสียหำย
ด้วยกระบวนกำรคุม้ ครองทีเ่ หมำะสมและเป็ นธรรม
5.4 ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลเรือ่ งร้องเรียน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริง มีหน้ าที่ เก็บรักษา
ข้อมูล รายละเอียดข้อร้องเรียน รวมทัง้ เอกสารหลักฐานทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่ทางกฎหมาย
กาหนด
6. การแจ้งข้อร้องเรียน หรือให้เบาะแสที่เป็ นเท็จ
หำกบริษทั ฯพบว่ำ กำรแจ้งข้อร้องเรียน หรือกำรแจ้งเบำะแส หรือกำรให้ขอ้ มูลใด ๆ ทีม่ หี ลักฐำนพิสจู น์ได้ว่ำเป็ นกำร
กระทำทีม่ เี จตนำไม่สจุ ริต เป็ นเท็จ และจงใจให้เกิดควำมเสียหำย ในกรณีทเ่ี ป็ นพนักงำนของบริษทั ฯ จะได้รบั โทษ
ทำงวินยั ตำมระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ แต่หำกเป็ นบุคคลภำยนอก ซึง่ กำรกระทำนัน้ ทำให้พนักงำน หรือบริษทั ฯ
ได้รบั ควำมเสียหำย บริษทั ฯจะพิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำยกับบุคคลนัน้ ๆ

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
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