แนวปฏิบัติ เรื่อง Helping Line ( Opinion Box)
ตามที่
บริ ษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) กําหนด Helping Line (Opinion Box) เพื่อ คุ้มครองและให้
ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต หรื อ การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท
เพื่อให้ พนักงานและผู้เกี่ยวข้ องได้ เข้ าใจและปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องจึงได้ จดั ทําแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การร้ องเรียน
1.1) ต้ องระบุประเด็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนทีต่ ้ องการให้ พจิ ารณาให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องทีท่ จุ ริ ต หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัทอย่างไร เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้ วยการแข่งขันทางการค้ า กฎหมายแรงงาน
ข้ อบังคับพนักงาน ระเบียบการจัดหา เป็ นต้ น โดยต้ องมีข้อมูลพอทีใ่ ห้ เกิดความเชื่อถือได้
1.2) มีหลักฐานทีส่ อดคล้ องกับประเด็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนโดยต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที่ ชัดเจนพอที่
แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อได้ วา่ มีการกระทําทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นเกิดขึ ้นจริ ง เช่น ชื่อผู้ฝ่าฝื นและผู้เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
เวลาและสถานทีเ่ กิดเหตุการณ์ ลักษณะการฝ่ าฝื น ผลกระทบทีเ่ กิดขึ ้น หน่วยงานหรื อบุคคลทีจ่ ะให้ ข้อมูลเพิม่ เติมได้
รวมถึง ภาพถ่ายเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
1.3) การร้ องเรี ยนเรื่ องที่เกี่ยวกับตัวผู้บงั คับบัญชาโดยตรงสามารถทําได้ โดยร้ องเรี ยนไปยัง “ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร ”
และ/หรื อ “กรรมการผู้จดั การ”
2) การรวบรวมและตรวจสอบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับข้ อร้ องเรียน
2.1) เมื่อมีการร้ องเรี ยนให้ “ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร” และ/หรื อ “กรรมการผู้จดั การ” แต่งตัง้ “คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ ง” เพือ่ ดําเนินการตรวจสอบ และเมือ่ ดําเนินการเสร็ จสิ ้นให้ รายงานสรุปผลการดําเนินการโดยละเอียดต่อ
“ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร” และ/หรื อ “กรรมการผู้จดั การ”
2.2) การตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยน ให้ “คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ” พิจารณาและดําเนินการ
ตรวจสอบและรวบรวมข้ อเท็จจริ งได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้คณะทํางานที่ต งขึ
ั ้ ้นควรประกอบด้ วยบุคคล ไม่น้อย
กว่า 3 คนทีม่ าจากหลากหลายหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับข้ อร้ องเรี ยนนัน้ และต้ องไม่มีสว่ นได้ เสีย โดยตรงในเรื่ อง
ดังกล่าว
2.3) เมื่อได้ มี การตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง แล้ ว “คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ” เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่าได้ มกี าร
กระทําทุจริ ต/ผิดกฎหมายโดยพนักงาน ให้ สง่ เรื่ องให้ “ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร ” และ/หรื อ “กรรมการผู้จดั การ ”
และคณะกรรมการการบุคคล เพือ่ ดําเนินการตามระเบียบการกระทําผิดต่อกฎหมาย กฏระเบียบบริ ษัทต่อไป
2.4) ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หาก สมาชิกใน “คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ” มีส ว่ นได้ เสีย โดยตรงในข้ อร้ องเรี ยน นัน้
สมาชิกดังกล่าวต้ องไม่เข้ าร่วมในการพิจารณาและให้ แต่งตังสมาชิ
้
กอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถให้ ความเป็ น
ธรรมกับผู้ร้องเรี ยนได้
2.5) การตรวจสอบ และรวบรวม ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยน ต้ องให้ เสร็ จสิ ้น ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ รับข้ อ
ร้ องเรี ยน หรื อหากมีเหตุจําเป็ นอาจขอ อนุมตั ิ ขยายเวลา ต่อ “ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร ” และ/หรื อ “กรรมการ
ผู้จดั การ” ได้
2.6) ในกรณีทผ่ี ้ รู ้ องเรี ยนเปิ ดเผยชื่อของตนเองหากล่วงพ้ นเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ ร้องเรี ยนแล้ วยังไม่มกี ารตอบรับใดๆ
จาก “คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ” ผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนไปยังช่องทางอื่น ได้ เช่น “ประธาน
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร” และ/หรื อ “กรรมการผู้จดั การ” และ/หรื อ คณะกรรมการการบุคคล เป็ นต้ น

3) การแจ้ งผลการตรวจสอบข้ อเท็จจริงกับผู้ร้องเรียน
ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเปิ ดเผยชื่อของตนเอง เมื่อ “คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง” ได้ ดาํ เนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ตามข้ อร้ องเรี ยนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แจ้ งผลการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบภายใน 7 วัน ทําการนับแต่
วันทีส่ รุปผล

สรุ ปขัน้ ตอนแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการร้ องเรี ยน
การคุ้มครองตามแนวทาง Helping Line Policy
-

-

ผู้ร้องเรี ยนไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยชื่อของตนเองได้
ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จําเป็ น
สามารถร้ องขอให้ บริ ษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองระหว่างพิจารณาตรวจสอบได้
พนักงานทีป่ ฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่ ด้ วยวิธีการทีไ่ ม่เป็ นธรรม ถูกร้ องเรี ยน ถือเป็ นการกระทําความผิดวินยั ทีต่ ้ องได้ รับโทษ
ผู้ทไ่ี ด้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหาย

พบเห็นบริษัท/พนักงาน
กระทําผิด/ฝ่ าฝื น
-

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ

ร้ องเรี ยนไปยัง
จดหมาย
Opinion Box

กฎหมาย
ข้ อบังคับบริ ษัท
หรื อได้ รับความเดือดร้ อนเสียหาย

-

รายงานสรุ ป

ข้ อเท็จจริ งจากการตรวจสอบ วิธีการและขันตอนตรวจสอบ
้
ความเสียหายที่เกิดขึ ้น ผลกระทบบริ ษัท. แนวทางแก้ ปัญหา แต่งตัง้ “คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ”ง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดําเนินการให้ เสร็ จภายใน 30 วัน
เช่
น
การลงโทษทางวิ
นยั
มีเหตุจําเป็ นขอ ขยายระยะเวลาได้

สรุปผลการตรวจสอบ การแก้ ไข หรือการบรรเทาความเสียหาย
หากเห็นสมควรผู้รับข้ อร้ องเรี ยนกําหนดมาตรการคุ้มครองระหว่างพิจารณา
แจ้ งให้ ผ้ รู ้ องเรียนทราบความคืบหน้ าภายใน 30 วัน (ในกรณีที่มีการเปิ ดเผยตัวผู้ร้องเรี ยน)

ผู้ร้องเรี ยน

กรณีผ้ รู ้ องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง ให้ แจ้ งผู้ร้องเรี ยนทราบ
ภายในกําหนดระยะเวลา 7 วันทําการนับแต่วนั ทีส่ รุ ปผล

จุดเริ่มต้ น
กรณีมกี ารร้ องเรี ยน ผู้ร้องเรี ยนก็สามารถร้ องเรี ยนด้ วยวาจา หรื อส่งหนังสือร้ องเรี ยนถึงผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้บริ หารระดับสูงได้
โดยผู้ร้องเรี ยนจะได้ การคุ้มครองและความเป็ นธรรมอย่างเต็มที่ ซึง่ บริ ษัทจะดําเนินการตังคณะกรรมการ
้
เพือ่ สอบสวนหาข้ อเท็จจริ ง
ต่อไป หรื อแจ้ งเบาะแส ทางเว็บไซต์ www.rci.co.th คอลัมน์ : ติดต่อเรา ปี ที่ผา่ นมาไม่ปรากฏว่ามีการร้ องเรี ยนแต่อย่างใดๆ
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