นโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย และพนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรือให้ เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ
(Whistleblowing Policy)
การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย สามารถติดต่อหรื อร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาการทุจริ ต
การถูกละเมิดสิทธิ หรื อเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหา ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถดาเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1) จดหมายส่งถึง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรื อ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จดั การ หรื อ
สานักงานเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
2) E-mail ส่งถึงสานักงานเลขานุการบริ ษัท: cg@eastcoast.co.th
หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล: hrrayong@eastcoast.co.th
3) ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th หัวข้ อ “ช่องทางการร้ องเรี ยน”
ภายหลังจากที่บริ ษัท ได้ รับแจ้ งข้ อมูลการกระทาการทุจริ ต การถูกละเมิดสิทธิ หรื อเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหาแล้ ว บริ ษัทมี
กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน ดังนี ้
1. รวบรวมข้ อเท็จจริ ง พิจารณาในรายละเอียดของข้ อเท็จจริ ง
เมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยนผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ วทางบริ ษัทจะดาเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับการการกระทาการ
ทุจริ ต การถูกละเมิดสิทธิ หรื อเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหา โดยจะดาเนินการจัดตังคณะท
้
างานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งซึ่งจะ
พิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ผู้บงั คับบัญชา / หัวหน้ างานสูงสุดในหน่วยงานที่ได้ รับการร้ องเรี ยน และผู้จัดการฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล และ/หรื อบุคคลอื่นที่พิจารณาเห็นสมควร โดยทีมคณะทางานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งจะเริ่ ม ดาเนินการ
รวบรวมข้ อมูล หลักฐานและตรวจสอบข้ อเท็จจริ งในรายละเอียด
2. หาข้ อสรุปมาตรการดาเนินการ
ทางคณะทางานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งจะหาข้ อสรุปเกี่ยวกับมาตรการดาเนินการ เพื่อบรรเทาความเสียหายให้ กบั ผู้ที่ได้ รับ
ผลกระทบ
3. รายงานผล
สานักเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รายงานผลให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนรับทราบ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญจะต้ องรายงานต่อกรรมการ
ผู้จดั การ และ/หรื อผู้บริ หารในระดับสูงสุดของหน่วยงานที่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนนันด้
้ วย (ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงสุดของ
หน่วยงานไม่ได้ เข้ าร่วมเป็ นคณะทางานตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง) ซึง่ จะขึ ้นอยูก่ บั ระดับความสาคัญ และความร้ ายแรงของเรื่ อง
ที่ได้ รับการร้ องเรี ยน
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นโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรือให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ
ภายหลังจากที่ บริ ษัท ได้ รับแจ้ งข้ อมูลการกระทาผิดและการทุจริ ตแล้ ว บริ ษัทมีกระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อ
ร้ องเรี ยน ดังนี ้
1) รวบรวมข้ อเท็จจริ ง พิจารณาในรายละเอียดของข้ อเท็จจริ ง
เมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยนผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ วทางบริ ษัทจะดาเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริ ง โดยจะดาเนินการจัดตัง้
คณะทางานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งการทุจริ ตซึ่งจะพิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ผู้บงั คับบัญชา / หัวหน้ างานสูงสุดใน
หน่วยงานที่ได้ รับการร้ องเรี ยน และผู้จัดการฝ่ ายทรั พยากรบุคคล และ/หรื อบุคคลอื่น ที่พิจารณาเห็นสม ควร โดยที ม
คณะท างานตรวจสอบข้ อเท็ จ จริ งการทุจ ริ ต จะเริ่ ม ด าเนิ นการรวบรวมข้ อมูล หลักฐานและตรวจสอบข้ อ เท็จ จริ ง ใน
รายละเอียด
2) หาข้ อสรุปมาตรการดาเนินการ
ทางคณะทางานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งการทุจริ ตจะหาข้ อสรุปเกี่ยวกับมาตรการดาเนินการ เพื่อบรรเทาความเสียหายให้ กบั
ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ โดยจะไม่ดาเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ ข้อมูลด้ วยเจตนาสุจริ ต
3) รายงานผล
สานักเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รายงานผลให้ พนักงานทราบ หากพนักงานผู้ร้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ น
เรื่ องสาคัญจะต้ องรายงานต่อกรรมการผู้จดั การ และ/หรื อผู้บริ หารในระดับสูงสุดของหน่วยงานที่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนนันด้
้ วย
(ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงสุดของหน่วยงานไม่ได้ เข้ าร่วมเป็ นคณะทางานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งการทุจริ ต ) ซึ่งจะขึ ้นอยู่กบั
ระดับความสาคัญ และความร้ ายแรงของเรื่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยน
การดูแลและปกป้องพนักงานที่แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
หากบุคคลใดในบริ ษัทมีพฤติกรรมที่กลัน่ แกล้ ง ข่มขู่ เลือกปฏิบตั ิ หรื อลงโทษทางวินยั ด้ วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรื อไม่
ยุติธรรม ซึ่งเกี่ ยวเนื่องมาจากการร้ องเรี ยนของผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน รวมถึง บุคคลอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งการทุจริ ตจากเรื่ องร้ องเรี ยนนัน้ ๆ จะถือว่าบุคคลนันกระท
้
าผิดวินยั และต้ องรับผิดชดใช้ ความเสียหายต่อบริ ษัท
หรื อผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว หรื ออาจมีความผิดในทางกฎหมายต่อไปด้ วย
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