บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited
นโยบายและวิ ธีปฏิ บตั ิ การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จัดทานโยบายและวิธปี ฏิบตั ิการแจ้งเบาะแส (Whistle
Blowing) (“นโยบายฯ”) เพื่อ เป็ นเครื่อ งมือ ช่ ว ยให้ บ ริษัท ฯ สามารถรับ เรื่อ งร้ อ งเรีย นทัง้ จากพนั ก งานภายในและ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษัท และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันอาจจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สนิ ภาพลักษณ์ และ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้ ซึ่งนโยบายฯ ฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ และอาจปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตาม
สภาวการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้ต่อไป
1. แนวปฏิ บตั ิ
 นโยบายและวิธปี ฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ได้ผ่านการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่ออนุ มตั ิ
โดยกาหนดเป็ นหลักการไว้ในนโยบายกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ กาหนดให้มกี ารจัดทาช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ กล่องรับ
เรื่องภายในบริษทั ฯ หรือในบริเวณพืน้ ทีข่ องบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ มีอานาจควบคุม
 บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารสือ่ กสารทาความเข้าใจให้พนักงานของบริษทั ฯ ทราบเรื่องนโยบายและกระบวนการพิจารณา
ตลอดจนช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนดังกล่าว
 บริษัทฯ จะสื่อสารและเปิ ดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผลการปฏิบตั ทิ ่เี กิดขึน้ ในรอบปี นนั ้ ๆ ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ภายใต้หวั ข้อการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
2. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ / หรือคณะกรรมการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน หรือคณะกรรมการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ เป็ นผูพ้ จิ ารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทาทีอ่ าจทาให้
เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริต คอร์รปั ชัน การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษัท และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ โดยผูร้ ้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการตรวจสอบ รวมทัง้ แจ้งชื่อ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อ
ได้มายังช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. จดหมายถึง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ
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สานักงานเลขานุการบริษทั
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
2. E-mail ส่ง ถึง สานัก งานเลขานุ ก ารบริษัท :
hrrayong@eastcoast.co.th

cg@eastcoast.co.th

หรือ ฝ่ ายทรัพ ยากรบุ ค คล :

3. ผ่านช่องทางร้องเรียน บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ https://www.eastcoast.co.th
บุคคลทีส่ ามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกีย่ วกับ การทุจริต คอร์รปั ชัน การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ คือ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ฯ
ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้าที่ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วว่า ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสม และปลอดภัย
สามารถเข้าถึงได้อย่างมันใจ
่ โดยปราศจากความเสีย่ งต่อผูแ้ จ้งในภายหลัง
3. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั แจ้งข้อมูลจากผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนแล้ว บริษทั ฯ มีกระบวนการดาเนินการเมื่อได้รบั
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังนี้
1. รวบรวมข้อเท็จจริง พิจารณาในรายละเอียดของข้อเท็จจริง
เมื่อได้รบั เรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้วทางบริษทั ฯ จะดาเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด กลันกรองและประมวลผล
่
โดยจะดาเนินการจัดตัง้ คณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงซึง่ จะ
พิจารณาจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง อาทิ ผูบ้ งั คับบัญชา / หัวหน้างานสูงสุดในหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นทีพ่ จิ ารณาเห็นสมควร โดยทีมคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเริม่
ดาเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียด
โดยคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประเมินระยะเวลาการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ จนถึงได้ขอ้ สรุปมาตรการ
ดาเนินการ
ซึง่ ตัวแทนคณะทางานจะเป็ นผูแ้ จ้งระยะเวลาดาเนินการดังกล่าวต่อผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนให้รบั ทราบ
ระยะเวลาดาเนินการดังกล่าว ซึง่ คณะทางานจะดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วทีส่ ดุ
2. หาข้อสรุปมาตรการดาเนินการ
ทางคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงจะหาข้อสรุปเกีย่ วกับมาตรการดาเนินการ เพื่อบรรเทาความเสียหาย
ให้กบั ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ โดยจะไม่ดาเนินการลงโทษใด ๆ กับผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทีใ่ ห้ขอ้ มูลด้วยเจตนาสุจริต
3. รายงานผล
สานักเลขานุการบริษทั ฯ หรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าทีร่ ายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผู้
ร้องเรียน/ผูแ้ จ้งเบาะแส เปิ ดเผยตนเอง ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นเรื่องสาคัญจะต้องรายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ
ผูบ้ ริหารในระดับสูงสุดของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสนัน้ ด้วย (ในกรณีทผ่ี บู้ ริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน
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ไม่ได้เข้าร่วมเป็ นคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องทีไ่ ด้รบั แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน)
ความสาคัญ และความร้ายแรงของเรื่องทีไ่ ด้รบั การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

ซึง่ จะขึน้ อยู่กบั ระดับ

4. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระทาโดยเจตนาสุจริต บริษทั ฯ จะปกปิ ด ชื่อ
ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ น
ความลับ
โดยจากัดเฉพาะผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้ โดยผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. บริษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ฯ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่แข่ง
ทางการค้า เจ้าหน้าที่ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ หรือบุคคลอื่น
ใดทีแ่ จ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชัน การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2. ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สามารถเลือกทีจ่ ะไม่
เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่า การเปิ ดเผยนัน้ จะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่
หากมีการเปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้บริษทั ฯ สามารถรายงานความคืบหน้าชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือ
บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
3. บริษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ทีอ่ ยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดทีส่ ามารถระบุตวั ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ แล้วดาเนินการสืบสวนว่ามี มูลความจริง
เพียงใดหรือไม่
4. ผูท้ ไ่ี ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และ
เอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นทีไ่ ม่มหี น้าที่
เกีย่ วข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายกาหนด และจะเปิ ดเผยเท่าทีจ่ าเป็ น โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แหล่งทีม่ าของข้อมูลหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นสาคัญ
5. กรณีทผ่ี ทู้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นวา ตนเองอาจ
ไม่ได้รบั ความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือผูท้ ใ่ี ห้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษทั ฯ กาหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมก็ได้ หรือ
บริษทั ฯ อาจกาหนดมาตรการคุม้ ครองโดยไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้หากเห็นว่า เป็ นเรื่องทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความ
เดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
6. ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการทีม่ คี วามเหมาะสมและ
เป็ นธรรม
7. หากผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานข้อวิตก
กังวลหรือตัง้ คาถามโดยสุจริต บริษทั ฯ ไม่อาจนามาเป็ นข้ออ้างให้มกี ารดาเนินการใด ๆ ทีเ่ ป็ นผลเสียต่อการ
จ้างงานของพนักงานผูน้ นั ้ ไม่วา่ จะเป็ นการโยกย้ายงาน ลดตาแหน่งหน้าที่ พักงาน ตัดสวัสดิการทีพ่ งึ ได้รบั
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รวมถึงห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ดาเนินการตอบโต้กลับผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง ทัง้ นี้การกระทาตอบโต้ต่อผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงทีร่ ายงานข้อวิตกกังวลหรือข้อสงสัยโดยสุจริต
เป็ นการกระทาทีเ่ ข้าข่ายผิด
จรรยาบรรณ อาจเป็ นเหตุให้ถกู พิจารณาดาเนินการทางวินยั ตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
โดยจะมีการพิจารณาดาเนินการตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบการ
บริหารงานด้านบุคคลต่อไป
8. หากบุคคลฯ ใดในบริษทั ฯ มีพฤติกรรมทีก่ ลันแกล้
่
ง ข่มขู่ เลือกปฏิบตั ิ หรือลงโทษทางวินยั ด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่
เหมาะสม หรือไม่ยุตธิ รรม ซึง่ เกีย่ วเนื่องมาจากการร้องเรียนของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน รวมถึง
บุคคลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจากเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนนัน้ ๆ จะถือว่า
บุคคลนัน้ กระทาผิดวินยั และต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายต่อบริษทั ฯ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการกระทา
ดังกล่าว หรืออาจมีความผิดในทางกฎหมายต่อไปด้วย
5. การเผยแพร่นโยบายและวิ ธีปฏิ บตั ิ การแจ้งเบาะแส
บริษทั ฯ จะเผยแพร่นโยบายและวิธปี ฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส เพื่อสือ่ สารให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
ฯ โดยจะรวบรวมเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารสาหรับการปฐมนิเทศหรือเริม่ เข้าทางานในบริษทั ฯ โดยจะมีการลงนามเพื่อ
รับทราบในรายละเอียดของนโยบายฯ ดังกล่าว นอกจากนี้จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
6. อื่น ๆ
ในกรณีทบ่ี ุคลากรของบริษทั ฯ ต้องการจะสอบถาม ขอคาปรึกษา คาแนะนา/ในการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์
รัปชัน สามารถติดต่อโดยตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชา หัวหน้างาน หน่วยงานเลขานุการบริษทั รวมถึงหัวหน้างานฝ่ ายบริหารงาน
บุคคลเพื่อขอคาปรึกษา/คาแนะนา รวมถึงตอบข้อสงสัยได้
บริษทั ฯ จะดาเนินการเก็บรวบรวมสถิตขิ อ้ มูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตคอร์รปั ชัน การถูกละเมิด
สิทธิ หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และ
นาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบทุก ๆ 6 เดือน
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