นโยบายการแจ้งเบาะแส
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน
บททั่วไป
ในการดําเนินธุรกิจเพื่อดํารงไว้ซ่งึ ความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ บริษัทฯ จึงได้กาํ หนดกลไกในการให้
ความคุม้ ครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผูท้ ่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ได้แก่
การแจ้งเบาะแส หรือการให้ขอ้ มูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทําดังกล่าว
นัน้ จะไม่ทาํ ให้ผกู้ ระทําได้รบั ความเดือดร้อน เสียหาย
วัตถุประสงค์
ระเบียบนีจ้ ดั ทําขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้
การให้ความคุม้ ครองให้กบั ผูแ้ จ้งเบาะแส หรือ ให้ขอ้ มูล รวมถึงผูท้ ่ีปฎิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน
ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ
ผูท้ ่ีมีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งพบเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชันของพนักงาน หรือ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือ
กรรมการ หรือได้รบั ผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน สามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ
กําหนดไว้ในระเบียบนี ้ โดยบริษัทฯ จะให้ความคุม้ ครองผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือรายงานการทุจริตคอร์รปั
ชัน และให้ความเป็ นธรรมกับผูท้ ่ถี กู กล่าวหาในเรื่องดังกล่าวด้วย
ระเบียบนีถ้ ือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึ่งพนักงานทุกคนมีพันธะผูกพันที่จะต้องยึดถือ
ปฏิบตั ิ
การแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบตั ิงานที่ขดั แย้งต่อระเบียบคําสั่งของบริษทั ฯ
หรือเห็นการกระทําที่เข้าข่ายหรือเพียงสงสัยว่าเป็ นการกระทําทุจริตคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ พนักงานต้องแจ้ง
ผ่ า นช่ อ งทางที่ บ ริษั ท ฯกําหนด ทั้ง นี ้ห ากมี ข้อ สงสัย หรื อ ไม่ แ น่ ใ จในการพิ จารณาด้วยตนเอง พนัก งานสามารถขอ
คําปรึกษาจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือสอบถามจากฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
พนักงานพึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ขอ้ เท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน
เรื่องทีร่ ับแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
1. การใช้อาํ นาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ้ ื่น
2. พบการทําลายเอกสารหลักฐานใด การบิดเบือน หรือปิ ดบังข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน
3. พบการกระทําใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชันหรือมีเหตุการณ์/ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายการกระทําดังกล่าว
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4. ได้รบั ผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส หรือการให้ขอ้ มูล หรือให้ความร่วมมือในการค้นหาความจริง หรือปฏิเสธ
การทุจริตคอร์รปั ชัน เช่น การถูกกลั่นแกล้ง การถูกลดตําแหน่ง การถูกลงโทษ การถูกปลดออกจากงาน หรือ
ผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูแ้ จ้งเบาะแส
ช่องทางการแจ้งเบาะแส /ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
ผูพ้ บเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทําทุจริตคอร์รปั ชันหรือได้รบั ผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน
สามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิ ดเผยหรือไม่เปิ ดเผยชื่อพร้อมทัง้ ระบุขอ้ เท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอ
ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรให้เชื่อได้วา่ มีการกระทําทุจริตคอร์รปั ชัน หรือได้รบั ผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน
โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี ้
- ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- Website : www.millconsteel.com
( หัวข้อ : ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็ นธรรม ต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน)
- ทาง E-mail

: cg@millconsteel.com

- ทางโทรศัพท์

: 0 2652 3333 ต่อ 208

- ทางโทรสาร

: 0 2632 9899

- ทางไปรษณีย ์

: หน่วยงานกํากับดูแลกิจการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

กรณี ท่ี เ ป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ผู้บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ กรรมการบริ ษั ท ฯ ให้แ จ้ง เรื่ อ งโดยตรงต่ อ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี ผู้
แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานโดยไม่สจุ ริต หรือการรายงานในลักษณะไม่เปิ ดเผยชื่อนัน้ อาจ
เป็ นข้อจํากัดของบริษัทฯ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
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การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้กาํ หนดกลไกในการให้ความคุม้ ครองผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ขอ้ มูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทํา
ดังกล่าวนัน้ จะไม่ทาํ ให้ผแู้ จ้งได้รบั ความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี ้
1. บริษัทฯ จะให้ความคุม้ ครองผูท้ ่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทฯในการแจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั
ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รบั ความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมอันเกิดจากการให้ความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันดังกล่าว
2. บริษัทฯ จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผูบ้ ริหารที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน
แม้ว่าการกระทํานัน้ จะทําให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
3. กรณีผูแ้ จ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รบั ความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้อง
ขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมได้
4. เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผู้รอ้ งเรียน และให้ขอ้ มูลที่กระทําโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิ ดข้อมูล ผูแ้ จ้ง
เบาะแส หรื อ ให้ข้อ มูล และเก็ บ ข้อ มูล ดัง กล่ า วเป็ น ความลับ โดยจํา กัด ให้มี ก ารรับ รู เ้ ฉพาะผู้ท่ี มี ห น้าที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหาความจริง หากพบว่ามีการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือ
เปิ ดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่ าฝื นและเป็ นการกระทําที่ผิดวินยั
5. กรณีพบว่ามีพนักงาน หรือผูบ้ ริหาร ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็ นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจงู ใจจากการที่บคุ คลอื่นนัน้ ได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน
ให้ถือว่าเป็ นการผิดวินยั
บทลงโทษ
ผูท้ ่ีกระทําการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่น
แกล้ง ข่มขู่ลงโทษทางวินยั หรือ เลือกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีอนั มิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน ต่อผูแ้ จ้งเบาะแส /
ร้องเรียน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามระเบียบนี ้ ให้ถือว่าผูน้ ั้นกระทําผิดวินัย และต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ ต่อบริษัทฯ และผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบจากการกระทําดังกล่าว
หมายเหตุ: ทัง้ นี ้ หากระเบียบใดที่ขดั หรือแย้งกับคําสั่งนีใ้ ห้ถือปฏิบตั ิตามคําสั่งนีแ้ ทน ตัง้ แต่วนั ที่มีผลบังคับใช้เป็ นต้นไป
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