นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน (Whistleblowing Policy)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึงได้จดั ทานโยบายการแจ้งเบาะแสหรื อข้อ
ร้ องเรี ยน (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยให้บริ ษทั ได้รับทราบเรื่ องร้ องเรี ยนในการกระทาผิดกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ดังนั้นในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็ นปั ญหา หรื ออาจทาให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อบริ ษทั หรื อเมื่อมีการพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถติดต่อ
ร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสในเรื่ องที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ได้ โดยบริ ษทั ฯจะรับฟังทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส
รวมทั้งให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย มีการดาเนินการอย่างระมัดระวัง และกาหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม
ขอบเขตของการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน สามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ ยวกับเรื่ องที่ สาคัญ ซึ่ งอาจมีผลกระทบในเชิ งลบต่อบริ ษทั ดัง
ต่อไปนี้
1. การกระทาที่ผิดกฎหมาย หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริ ตคอรัปชัน่ และจรรยาบรรณ
การดาเนินธุรกิจ
2. การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั
3. รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่ อง และการจัดทาเอกสารทางการเงินที่เป็ นเท็จ
4. การกระทาที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
เงื่อนไขในการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรียน
1. แจ้ง ชื่ อ ที่ อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้ องเรี ยนอย่างชัดเจน รวมถึ งชื่ อบุ คคลผูก้ ระทาผิดและ
เหตุการณ์กระทาผิด อย่างไรก็ตาม ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะ
ทา ให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสี ยหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง จะทาให้บริ ษทั สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจง
ข้อเท็จจริ งให้ทราบ หรื อบรรเทาความเสี ยหายได้รวดเร็ ว
2. ผูแ้ จ้งเบาะแส/ผูร้ ้องเรี ยน จะต้องให้ขอ้ มูลหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนอย่างชัดเจนเพียงพอ
และไม่เป็ นข้อมูล/หลักฐานเท็จ
ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรียน
1. ทางไปรณี ย ์ ติดต่อ: คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ เลขานุการบริ ษทั
ที่อยู:่ บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 593/3 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพฯ 10310
2. ทางอีเมล์ :
info@btw.co.th
3. ทางหน้า Website
http://www.btwealthindustries.com/th/sustainability/cg
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน

การดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน /เบาะแส
1. เลขานุการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูร้ วบรวม กลัน่ กรองข้อมูลและนาสนอต่อฝ่ ายจัดการเพื่อพิจารณา
2. ฝ่ ายจัดการดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริ งในเบื้องต้น หากพบว่ามีมูลความจริ ง จะนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณารับทราบและสั่งการ หรื อกาหนดแนวทางในการดาเนิ นการตรวจสอบ สอบสวนข้อเท็จจริ ง
รวมทั้งกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ยุติเรื่ อง รวมทั้งบทลงโทษต่อไป
3. รายงานผลการตรวจสอบ/ผลการดาเนินการ ให้ผรู ้ ้องเรี ยนได้ทราบ ในกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรื อผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแส/ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง จะถูกปิ ดเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย รวมถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่ องหรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ น
ความลับ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่ าฝื นนาข้อมูลออกไป
เปิ ดเผย บริ ษทั ฯ จะดาเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ดาเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี
2. ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนต้องเก็บข้อมูลเป็ นความลับและเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัยหรื อความเดือดร้อนเสี ยหายของผู ้
แจ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นหลัก
3. ผูแ้ จ้ง/ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ได้รับผลกระทบหรื อถูกกลัน่ แกล้งในทุกลักษณะทั้งในระหว่างการ
สอบสวน และภายหลังการสอบสวน และจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
การแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรียนทีเ่ ป็ นเท็จ
หากบริ ษทั พบว่า การแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อการให้ขอ้ มูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้วา่ เป็ นการกระทาที่มีเจตนาไม่สุจริ ต
เป็ นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสี ยหาย บริ ษทั จะดาเนินการดังนี้
• ในกรณี ที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั จะได้รับโทษทางวินยั ตามข้อบังคับของบริ ษทั
• ในกรณี ที่เป็ นบุคคลภายนอก บริ ษทั จะพิจารณาดาเนิ นคดี ตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ หากการกระทานั้นทาให้บริ ษทั
ได้รับความเสี ยหาย

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
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