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บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) (ฉบับปรับปรุง)

ส่ วนที 3 นโยบายทีสําคัญเกียวกับการกํากับดูแลกิจการ
1.

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และมาตรการรั บแจ้ งเบาะแสหรื อ
ข้ อร้ องเรี ยน (Whistle Blowing Procedure)
1.1 นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

“การทุจริต” หมายความวา การใชอํานาจหนาที่เพื่อแสวงหาประโยชนสําหรับตนหรือ ผูอื่น
จากการปฏิบัติหนาที่ของบริษัท โดยเปนประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับการ
ทํางาน จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ/หรือนโยบายที่บริษัท กําหนดไว ทั้งนี้ โดยไมตอง
คํานึงถึงขอเท็จจริงวาการกระทํานั้นมีจุดมุงหมายที่จะใหผูอื่นเสียหายหรือไม แมไมเกิดความเสียหายก็ยังคงถือ
วาเปนการกระทําความผิดได
“การคอร์ รั ป ชั น” หมายความวา การติดสินบน การเรียก รับ เสนอ หรือใหทรั พยสิ น หรื อ
ประโยชนใด ๆ กับเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่ทําธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งการใชตําแหนงหนาที่ หรือการใช
ขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัท ไปกระทําการใดๆ ที่เปนการเอื้อประโยชนใหกับตนเอง
พวกพอง และ/หรือผูอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ หรือประโยชนใด ๆ
โดยมิชอบแกตนเองหรือพวกพองทั้งทางตรงและทางออม ตลอดจนการกระทําใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับกฎหมาย
ขอบังคับการทํางาน นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณหรือจริยธรรมทางธุ รกิ จของบริษั ท เวนแตเปนกรณี ที่
กฎหมาย ขอบังคับ กฎระเบียบ ประกาศ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได
ตามความเหมาะสมและจําเปน
“การช่ วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การใหการสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ หรือการเขา
รวมกิจกรรมและสงเสริ มใหพนั ก งานเขารวมกิจ กรรมทางการเมือ งในนามของบริ ษั ท เพื่อใหไดมาซึ่ ง การ
ไดเปรียบทางการคา ทั้งนี้ ไมรวมถึงการที่พนักงานเขารวมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลตามที่กฎหมาย
กําหนดไว แตจะไมดําเนินการใด ๆ ที่ทําใหบริษัทสูญเสียความเปนกลางหรือไดรับความเสียหายจากการเขาไป
มีสวนเกี่ยวของทางการเมือง
“ความเป็ นกลางทางการเมือง” บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจอยางเปนกลาง ไมฝกใฝทาง
การเมืองหรือ นัก การเมื องที่ สัง กัด พรรคการเมือ งใดพรรคการเมืองหนึ่ ง และจะไมนํ า เงิ น ทุ นหรื อ ใหความ
ชวยเหลือในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางออมแกพรรคการเมืองใดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอื้อประโยชนทาง
ธุรกิจ อันเขาขายการชวยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก
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“การบริ จาคเพือการกุศล” อาจทําใหเกิดความเสี่ ยงตอบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกลาว
เกี่ยวของกับการใชจายเงินโดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใชเปนขออางหรือเสนทางสําหรับการคอร
รัปชันได ดังนั้น เพื่อไมใหการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงคแอบแฝงเปนที่เคลือบแคลงสงสั ย บริษัทฯ จึง
กําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล และกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบ
ไวในนโยบายฉบับนี้ดวย
(1) ตองพิสูจนไดวามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกลาวจริง และมีการดําเนินการเพื่อ
สนับสนุน ใหวัตถุป ระสงคของโครงการประสบความสํา เร็ จ และกอใหเกิ ดประโยชนตอสั งคมอยางแทจริ ง
โดยสนันสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเศรษฐกิจและความแข็งแรงใหกับ
ชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคลองตามกฎระเบียบของบริษัท
(2) ตองพิสูจนไดวาการบริจาคเพื่อการกุศลดังกลาวไมมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบ
แทนใหกับ บุคคลใดหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เวนแต การประกาศเกียรติคุณหรือการประชาสัมพันธเพื่อ
สรางชื่อเสียงใหกับบริษัท ตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เชน การติดตราสัญลักษณ (LOGO) การประกาศรายชื่อ
ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธอื่น เปนตน
“เงินสนั บสนุ น (Sponsorships)” ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อธุ รกิ จ ตราสินคา หรือชื่อเสียงของ
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงตอบริษัทฯ เนื่องจากการจายเงินสํา หรับการบริการหรือผลประโยชนที่ยากตอการ
วัดผลและการติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวของกับการใหสินบนได ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนด
หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุน และกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบ
“การเลียงรั บรอง ของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรั บ และค่ าใช้ จ่ายอืนๆ (Hospitality)” บริษัท
ฯ มีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไมเรียกรองที่จะรับ หรือเสนอที่จะเลี้ยงรับรอง ของขวัญ การ
บริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่นใดที่เกินความจําเปนและไมเหมาะสมแกเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลที่ทําธุรกิจกับ
บริษัท โดยตองพิสูจนถึงความจําเปนที่เหมาะสมและสามารถแสดงเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนสอดคลองตาม
ระเบีย บปฏิบัติข องบริษัท ได ทั้งนี้ บริษัทมีการกําหนดระเบี ยบและหลักเกณฑการปฏิบัติในเรื่องนี้ ไวอยาง
ชัดเจน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวนถึงความจําเปน ความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้อยางตอเนื่อง และกรณีที่ กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน สงมอบของขวัญดังกลาว
เพื่อใหเปนทรัพยสินของบริษัท สําหรับนําไปใชใหเกิดประโยชนสวนรวมตอไปจะตองรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อ
ทราบตามหลักเกณฑและ ขั้นตอนที่บริษัทกําหนดไว
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บริษัทรวมถึงบริษัทยอยหรือบริษัทรวม (หากมี) มีแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณ ธรรม
จริยธรรม โดยยึดหลักการเปนบรรษัทภิบาลที่ดี และไมมีนโยบายสงเสริมหรือสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน กระทําหรื อสนั บสนุ นใหมีก ารกระทําทุ จริ ต หรื อคอรรั ปชั่นในทุ กรูป แบบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการ
ปฏิบัติหนาที่ และการติดตอกับผูมีสวนไดเสีย โดยบริษัทไดกําหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นขึ้นเพื่อเปน
แนวทางใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด รวมทั้งไดจัดใหมีโครงสราง
ผูรับผิดชอบและระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการตรวจสอบเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือคอรรัปชั่นภายในองคกร
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น ที่บริษัทไดกําหนดไว มีดังนี้
1.1.1

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ตองมอบหมายใหฝายบริ ห ารนํ า มาตรการตอตาน
คอรรัปชั่นไปสื่อสาร และปฏิบัติอยางเปนผลสัมฤทธิ์

1.1.2

บริษัทมีการสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นรวมถึงกระบวนการแจงเบาะแส
และรับขอรองเรียนผานชองทางที่หลากหลาย เชน หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม
จั ด สั ม มนาหรื อ อบรมใหความรู แกพนั ก งานอยางตอเนื่ อ ง ขอมู ล ขาวสารบน
อินทราเน็ต เปนตน เพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานรับทราบและทําใหมั่ นใจ
วาไดมีการนํามาตรการดังกลาวไปปฏิบัติอยางจริงจัง

1.1.3

บริษัทมีการสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น รวมถึงกระบวนการแจงเบาะแส
หรือรับขอรองเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทยอยหรือบริษัทรวม (หากมี) หรือตัวแทน
ทางธุรกิจ หรือคูคาทางธุรกิจที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ผานชองทางที่
หลากหลาย เชน เว็ บ ไซต รายงานประจํ า ป คู มื อ การติ ด ตอธุ รกิ จกั บ บริ ษัท สื่อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ เปนตน เพื่อใหรับทราบอยางทั่วถึงและนํามาตรการดังกลาว
ไปปฏิบัติอยางจริงจัง

1.1.4

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ
คอรรัปชั่น บริษัทจะมีขั้นตอนการสอบสวนและใหความเปนธรรม แตหากพิสูจนได
วาบุคคลดังกลาวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นจะมี โทษ
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับการทํางาน หรือระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ผล
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ของการทุจริตหรือคอรรัปชั่นอาจมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวของอีกสวนหนึ่งที่
บริษัทจะนํามาบังคับใชอยางเครงครัด
1.1.5

บริษัทไดจัดใหมีระเบียบปฏิบัติหรือหลักเกณฑแนวทางในการเบิกจาย โดยกําหนด
วงเงิ น อํา นาจอนุ มั ติ วัตถุ ประสงคและผู รับ ซึ่ งตองมี เอกสารหลั กฐานที่ ชั ด เจน
ประกอบทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ปองกั น ไมใหมี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ การคอรรั ป ชั่ น พรอมทั้ ง มี
กระบวนการตรวจสอบที่โปรงใสโดยหนวยงานที่เปนอิสระ

1.1.6

บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะทอนถึงความมุงมั่นของบริษัทตอ
การปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัป ชั่น ตั้ งแตการคัดเลือก การอบรม การ
ประเมินผลงาน การใหผลตอบแทน และการเลื่อนตําแหนงใหแกบุคลากรของบริษัท

1.1.7

บริษัทไดจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงเพื่ อปองกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
การคอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ชวยใหบริ ษัทบรรลุเปาหมาย
ตามนโยบายที่วางไวได เชน มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การ
บัญชี การเก็ บ บั น ทึ กขอมู ล รวมถึงกระบวนการอื่ น ภายในบริ ษัท ที่ เกี่ ย วของกั บ
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น

1.1.8

บริษัทจัดใหมีการทําเอกสารหลักฐานตามแนวทางปฏิบัติของนโยบายตอตานการ
คอรรัป ชั่น ฉบับ นี้ ตามหลักการควบคุ ม ภายในที่ดี แ ละจะมีการทบทวนปรั บ ปรุ ง
นโยบาย แนวทางปฏิบัติและมาตรการตาง ๆ ตามนโยบายฉบับนี้อยางตอเนื่องอยาง
นอยปละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางธุรกิจรวมถึงกฎหมายหรือ กฎเกณฑตาง ๆ ที่มีการประกาศใชบังคับใน
แตละชวงเวลา

1.2 มาตรการรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน (Whistle Blowing Procedure)
บริษัทรวมถึงบริษัทยอยและบริษัทรวม (หากมี) มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม ตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยบริษัทจัดใหมีมาตรการ
ในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน (Whistle Blowing Procedure) ขึ้นเพื่อเปนชองทางใหกรรมการ ผูบริหาร
พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทําที่สงสัยวาฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับการทํางาน ระเบียบปฏิบัติ หรือนโยบายตาง ๆ ของบริษัท
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รวมทั้งพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต การคอรรัปชั่น การประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ
ของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่นเพื่อชวยกันปรับปรุง แกไข หรือดําเนินการใหถูกตอง
เหมาะสม มีความโปรงใสและยุติธรรมสําหรับผูมี สวนไดเสี ยทุ กกลุมที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการและ
หนวยงานอิสระที่จะทําการพิจารณารายละเอียดเพื่อ
สืบหาขอเท็จจริงของเรื่องรองเรียนหรือ
เบาะแสนั้นตามกระบวนการดังนี้
1.3 ชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแส
ผูรองเรียนตองแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งสงมอบเอกสารหลักฐานที่
เปนประโยชน (ถามี) มายังหนวยงานอิสระหรือตามชองทางที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
(1) ฝายทรัพยากรมนุษยและสื่อสารองคกร :

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย
และสื่อสารองคกร
โทรศัพท 02-792-6530
E-Mail address
HR-W@tollway.co.th หรือ
atchara@tollway.co.th

(2) ฝายสํานักตรวจสอบภายใน

:

ผูอํานวยการฝายสํานักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท 02-792-6580
E-Mail address
preecha.s@tollway.co.th

(3) สวนกฎหมายและกฎระเบียบ

:

ผูจัดการสวนกฎหมายและกฎระเบียบ
โทรศัพท 02-792-6551
E-Mail address
Legal&Compliance@tollway.co.th หรือ
prakaipim.t@tollway.co.th

(4) กรณีสงทางไปรษณีย สามารถเลือกสงมาที่ชองทาง (1) หรือ (2) หรือ (3) ชองทางใดชองทาง
หนึ่ง ตามที่อยูดังนี้
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“บริ ษั ท ทางยกระดั บ ดอนเมื อ ง จํ า กั ด (มหาชน) เลขที่ 40/40 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210”
(5) สงทางกลองรับเรื่องรองเรียนที่บริษัทติดตั้งไว ณ บริเวณหองโถงลอบบี้ประชาสัมพันธ ภายใน
อาคารสํานักงานใหญของบริษัท
(6) สงเรื่องรองเรียนผาน https://www.tollway.co.th/th/cg/whistle_blowing
1.4 เรื่องที่รับรองเรียนหรือรับแจงเบาะแส ไดแก
(1) การกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับการทํางาน ระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับหรือ
นโยบายของบริษัท หรือการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่บริษัทไดกําหนดไว
(2) การกระทําที่สอถึงการทุจริตคอรรัปชั่ นตอหนาที่ หรือเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอประโยชนหรือ
ชือ่ เสียงของบริษัท
(3) มีความผิดปกติของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในที่บกพรอง
ทั้งนี้ หากเปนขอรองเรียนจากบุคคลภายนอกในลักษณะที่มีการเรียกรองใหบริษัททําการปรั บปรุ ง
แกไขการใหบริการที่บกพรองและมีการเรียกรองคาเสียหายเปนเงินหรือทรัพยสินใด ๆ เขามาพรอมกั นดวย
หรือเปนกรณีที่เรียกรองคาเสียหายจากการไดรับ ผลกระทบจากอุบัติเหตุอยางใดอยางหนึ่ง จะไมอยูภายใต
ขอกําหนดของมาตรการรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนฉบับนี้ แตใหเจาของงานที่เกี่ยวของนําเรื่องเรียกรอง
เขาสูกระบวนการตามขั้น ตอนทางกฎหมายซึ่งจะอยู ในความรับ ผิด ชอบของสวนกฎหมายและกฎระเบี ยบ
โดยตรง หรือใหเปนดุ ลยพิ นิ จของกรรมการผู จัดการพิ จารณาตามความเหมาะสมเพื่อปกปองมิ ใหเกิ ด ผล
กระทบรุนแรงกับบริษัท และเพื่อรักษาประโยชนสูงสุดของบริษัท เปนสําคัญ
1.5 กระบวนการเมื่อไดรับขอรองเรียนหรือรับแจงเบาะแส บริษัทฯ ตองดําเนินการ ดังนี้
(1) การรวบรวมขอเท็จจริง หนวยงานผูรับขอรองเรียน จะแจงไปยัง ประธานคณะทํางานกํากับ
ดูแลกิจการเพื่อทราบ และเพื่อแจงขอมูลเรื่องรองเรียนดังกลาวไปยัง ผูบังคับบัญชาสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวของ
กับขอรองเรียนนั้นโดยตรง (อันไดแก กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจและการเงิน และ
รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ) รวมถึงหนวยงานอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวของดวยใหรับทราบ โดยใหถือวา
วันที่ประธานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการแจงขอมูลใหทราบนั้นเปนวันเริ่มตนระยะเวลาในการดําเนิ นการ
ตามที่ระบุไวใน (2) เมื่อไดรับทราบแลวผูบังคับบัญชาสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวของกับขอรองเรียนโดยตรงนั้น
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จะตองรวบรวมขอเท็จจริง ประมวลผลและกลั่นกรองขอมูลที่เกี่ยวของกับขอรองเรียนหรือเบาะแสนั้นเพื่อให
ทราบวาเปนขอรองเรียนที่เปนจริง และมีความชัดเจนเพียงพอที่จะนําสืบไดวามีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย
หรือนโยบายหรือกฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณใด ๆ หรือมีความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ประการใด พรอม
กับรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อ พิ จารณาหาแนวทางแกไขขอรองเรียนในเบื้ องตนใหเรียบรอย
กอนที่จะนําเขาไปหารือรวมกันกับหนวยงานอื่น ๆ ตามความจําเปนตอไป
(2) ระยะเวลาในการดําเนินการ สายงานที่เกี่ยวของกับขอรองเรียนนั้นโดยตรง จะตองดําเนินการ
แกไขเรื่องขอรองเรียนหรือเบาะแสที่ไดรับมานั้นใหแลวเสร็จโดยทันทีทันใด แตตองไมเกิน 30 วันทําการนับแต
วันที่ประธานคณะทํ า งานกํา กับ ดูแ ลกิจการไดแจงใหทราบตามที่ร ะบุ ใ น (1) ขางตน และเมื่ อทํ าการแกไข
ปรับปรุงหรือหาทางออกที่เปนประโยชนสําหรับขอรองเรียนนั้นไดเรียบรอยแลว จะตองรายงานขอสรุ ปและ
แนวทางแกไขขอรองเรียนนั้นมายังประธานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการและ หนวยงานผูรับขอรองเรียนเพื่อ
ทราบเปนขอมูล เพื่อใหทุกสายงานที่เกี่ยวของไดรับทราบถึงขอยุติที่ได
ทั้งนี้ หากขอรองเรียนหรือเบาะแสที่ไดรับนั้น ไมสามารถแกไขปรับปรุงหรือหาทางออกที่เปนประโยชน
กับฝายใดฝายหนึ่งไดภายใน 30 วันดังกลาวขางตน ประธานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการจะตองนํา เรื่อง
รองเรียนหรือเบาะแสที่ไดรับแจงมานั้น เขาที่ประชุมคณะทํางานกํากับดูแลกิจการเปนวาระเพื่อพิจารณา และ
หากไดขอสรุปจากที่ประชุมคณะทํางานกํากับดูแลกิจการเปนประการใดใหถือวาเปนขอยุติซึ่ง สายงานที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ จะตองรับไปดําเนินการตามมติที่ประชุมตอไป
(3) กระบวนการใหความเปนธรรม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝายในกรณีขอรองเรียนหรือ
เบาะแสที่ไดรับมานั้นเปนการกระทําความผิดที่เขาลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตาม ขอ 1.4 (1) – (3) และเปนการ
รองเรีย นที่ ระบุถึ งชื่อ ผูบริหารหรือพนักงานของบริ ษัทฯ เขาไปเกี่ ยวของดวย ในกรณี นี้ นอกจากประธาน
คณะทํางานกํากับดูแลกิจการ จะตองดําเนินการตามขั้นตอนใน (1) ขางตนแลว ใหแจงขอรองเรียนดังกลาวไป
ยัง ฝายทรัพยากรมนุษยและสื่อสารองคกร โดยใหถือวาวันที่ประธานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการแจงขอมูล
ใหทราบนั้น เปนวันเริ่มตนระยะเวลาในการดําเนินการ และฝายทรัพยากรมนุษยและสื่อสารองคกรจะตอง
เสนอกรรมการผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่ อแสวงหาขอเท็จจริงใหแลวเสร็จและใหไดขอยุ ติ
ภายใน 30 วันทําการนับแตวันที่ ประธานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการไดแจงใหทราบ เมื่อไดขอสรุปที่ยุติแลว
ตองรายงานผลขอสรุปที่ยุตินั้น มายังประธานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการและหนวยงานผูรับขอรองเรียนเพื่อ
ทราบเปนขอมูล เพื่อใหทุกสายงานไดรับทราบถึงขอยุติที่ได
ทั้งนี้ ฝายทรัพยากรมนุษยและสื่อสารองคกรจะทําหนาที่ ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวของ และ
รวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อทําการสอบสวนผูบริหารหรือพนักงานที่ถูกรองเรียนหรือ
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ที่เกี่ยวของกับเบาะแสที่ไดรับแจงมานั้น โดยคณะกรรมการสอบสวนจะพิจารณาใหเห็นความเปนธรรมและ
ปกปองผู แจงเบาะแสหรื อ ผู รองเรี ย น ผูถูก รองเรี ย น รวมถึง ผู รับ เรื่ อ งรองเรี ย น และผู มี ส วนเกี่ ย วของใน
กระบวนการตรวจสอบและการขยายผลหาขอเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ เสมอ
(4) กระบวนการดําเนิ นการตามระเบียบขอบั งคับในการทํ างาน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนที่
กรรมการผูจัดการ แตงตั้งไดทําหนาที่สอบสวนหาขอเท็จจริงและไดขอสรุปที่ยุติเรียบรอยแลวตามขั้นตอนใน
(3) ขางตน นอกจากรายงานผลขอสรุปที่ยุติ มายังประธานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการและหนวยงานผูรับขอ
รองเรียนเพื่อทราบเปนขอมูล เพื่อใหทุกสายงานไดรับทราบถึงขอยุติที่ไดแลว ยังตองรายงานผลสรุปของการ
สอบสวนขอเท็จจริงพรอมทั้งแนวทางแกไขปรับปรุง รวมถึงบทกําหนดโทษ (ถามี) สําหรับขอรองเรียนในกรณี
นั้น ไปยั งกรรมการผู จั ด การเพื่อ พิ จารณาดํ า เนิ น การตามระเบียบขอบั งคั บ ในการทํ า งานตอไป รวมทั้ ง ให
รายงานตอผูบังคับบัญชาตามสายงานของผูบริหารหรือพนักงานผูที่ถูกรองเรียนนั้นไดทราบดวย เพื่อใหติดตาม
การปรับปรุงแกไขความประพฤติข องพนักงาน (แลวแตกรณี ตามแตที่รายงานการสอบสวนขอเท็ จจริ งจะ
กําหนดไว)
กรณีที่ทราบชื่อหรือตัวตนผูที่แจงเบาะแสหรือผูรองเรียน ใหรายงานผลสรุปการสอบสวนหรือแนว
ทางการแกไขปรับปรุงที่บริษัทฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลวนั้น ตอผูที่แจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเพื่อทราบเปน
ลายลั ก ษณอั กษรดวยภายใน 15 วั น นั บ แตวั น ที่ ไ ดรายงานผลสรุ ปการสอบสวนที่ ยุ ติ เรี ยบรอยแลวไปยั ง
กรรมการผูจัดการตามขั้นตอนใน (4) ดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ ระยะเวลา 15 วันที่กลาวขางตนในการรายงานผลสรุปหรือแนวทางแกไขปรับปรุงที่บริษัทฯ ได
ดําเนินการเรียบรอยแลวไปยังผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนที่เปดเผยตัวตนเพื่อรับทราบนั้น ใหนํามาใชกับขอ
รองเรียนในกรณีที่ไดขอสรุปที่ยุติจากการผานกระบวนการในที่ประชุมของ คณะทํางานกํากับดูแลกิจการตาม
ขั้นตอนใน (2) ขางตนดวยเชนเดีย วกั น โดยใหสายงานที่เกี่ ยวของกั บขอรองเรียนนั้ น โดยตรงเปนผู จั ด ทํ า
รายงานผลสรุปที่ยุตินั้นไปแจงผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเปนลายลักษณอักษรเพื่อทราบ
(5) การทบทวนความเหมาะสม บริษัทฯ จะทําการทบทวนและปรับปรุ งแกไขมาตรการรับ แจง
เบาะแสหรือรับขอรองเรียนอยางนอยปละครั้ง เพื่อใหมีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคลองกับลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงขอกําหนดของกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่ใชบังคับ ในแต
ละชวงเวลา

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) (ฉบับปรับปรุง)

1.6 มาตรการคุมครองผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสหรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบ ดังนี้
1.6.1

กระบวนการรัก ษาความลับ และจั ดเก็บขอมู ลหรือ เบาะแสที่ ไดรับ รองเรียน ขอมูล
เอกสารหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวของกับขอรองเรียนหรือเบาะแสที่ไดรับแจงมานั้น จะถูก
เก็บเปนความลับโดยฝายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวของโดยตรงกับขอรองเรียนนั้น ๆ
เปนระยะเวลาไมนอยกวาหา (5) ป และจะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํ านึ งถึงความ
ปลอดภัยและความเสี ยหายของผูรองเรีย น หรือผูแจงเบาะแส รวมถึงผูที่ใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงเปนสําคัญ

1.6.2

มาตรการคุ มครองผู รองเรีย นหรือ ผู แจงเบาะแสหรือ ผู ใหความรวมมือ ในการ
ตรวจสอบ ผู แจงเบาะแสหรื อ ผู รองเรี ยนหรื อผู ใหความรวมมื อ ในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครองดวยสิทธิที่เทาเทียมกันไมวาจะเปนพนักงานหรือ
บุคคลภายนอก และบุคคลเหลานี้สามารถเลือกที่จะไมเปดเผยชื่อที่อยูหรือตัวตนได
เ ว น แ ต ผู แ จ ง เ บ า ะ แ ส ห ร ือ ผู ร อ ง เ รี ย น เ ห็ น ว า ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล ข อ ง
ผูรองเรี ยนหรือ ผู แจงเบาะแสจะทํ า ใหบริ ษั ท สามารถรายงานความคื บ หนาหรื อ
สอบถามขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมหรือชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ เพื่อที่จะบรรเทา
ความเสียหายแกผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

