บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุ นให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่คา้ หรือบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
นโยบาย และข้อบังคับ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถรายงานการกระทาใดๆ ที่เชื่อได้ว่าอาจขัดต่อ
ข้อกาหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการให้ขอ้ มูล
2. เพื่อเป็ นช่องทางที่ปลอดภัยสาหรับพนักงาน หรือลูกค้า หรือคูค่ า้ หรือบุคคลภายนอก และสามารถให้บุคคล
ดังกล่าวเข้าถึงได้อย่างมัน่ ใจเมื่อต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ขอบเขตของกำรแจ้งเบำะแส
1.
2.
3.
4.
5.

พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่ผิดกฎหมายรวมถึงการคอร์รปั ชัน่ และการติดสินบน
การฝ่ าฝื นนโยบายบริษัทฯ
การดาเนิ นธุรกิจที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎระเบียบภายในบริษัทฯ หรือระเบียบข้อบังคับของทางการ
พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวกับสาระสาคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ
การกระทาใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม

แนวทำงปฏิบตั ิ
• พนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่คา้ หรือบุคคลภายนอก (ผูแ้ จ้งเบาะแส) หากพบเหตุการณ์ที่พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายตาม
ข้อมูลข้างต้น สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ดาเนิ นการสอบสวน ผูแ้ จ้งเบาะแสจะต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจะแสดงตัวตน หรือไม่แสดงตัวตน ก็ได้
และส่งไปยังบุคคลหนึ่ งบุคคลใดดังต่อไปนี้
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรอำนวยกำร /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแล / ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน /
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล / ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำย
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ฝ่ ำยกำกับดูแล
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• บริษัทฯ จะดาเนิ นการอย่างยุติธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หากเป็ นพนักงาน บริษัทฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตาแหน่ ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม เลิกจ้าง หรือกระทาการอื่นใดที่เป็ นการไม่ยุติธรรมต่อ
ผูแ้ จ้งเบาะแส และจะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้
บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และหากเป็ นลูกค้า คู่คา้ หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาและสอบสวนด้วย
ความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผูแ้ จ้งเบาะแสไว้วางใจ และ
เชื่อมัน่ ในกระบวนการตรวจสอบที่เป็ นธรรม
• ผู ้แจ้งเบาะแสที่ ไม่ ได้มี เจตนาสุ จ ริ ต ในการรายงาน และ/หรื อ ต่ อ มาพิ สู จ น์ ได้ว่ า เป็ นการกระทาที่ ต้ังใจให้เกิ ด
ความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็ นพนักงานจะต้องรับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของ
บริ ษั ท ฯ หากเป็ นลู กค้า คู่ ค า้ หรื อ บุ ค คลภายนอก ซึ่ งทาให้บ ริ ษั ท ฯ ได้รับ ความเสี ยหาย บริ ษั ท ฯ จะพิ จารณา
ดาเนิ นคดีตามกฎหมาย
• บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการรายงานไว้เป็ นความลับ เช่น ชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือเนื้ อหาสาระของเรื่องที่
รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผแู ้ จ้ง
เบาะแสทราบก่อนที่จะเปิ ดเผยข้อมูล
• ผู ้รับ แจ้ง เบาะแสจะพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ แ จ้ง ว่ า จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งสอบสวนหรื อ ไม่ โดยค านึ ง ถึ ง หลัก ความยุติ ธ รรม
เที่ยงธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผูแ้ จ้งเบาะแสทราบ หากผูแ้ จ้งเบาะแสไม่แสดงตัวตน ผูร้ บั
แจ้งเบาะแสจะไม่สามารถแจ้งการสอบสวนกลับไปยังผูแ้ จ้งเบาะแสได้
• ในกรณี ที่ จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารสอบสวนหาข้อ เท็ จ จริ ง ผู ้ รั บ แจ้ ง เบาะแสจะรายงานเบาะแสดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ เพื่อทาการพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะทางาน
สอบสวนในกรณีที่เห็นว่ามีความจาเป็ น ทั้งนี้ ผูถ้ ูกกล่าวหาต้องไม่อยูใ่ นคณะทางานสอบสวนดังกล่าว ในกรณีที่ผถู ้ ูก
กล่าวหาเป็ นหนึ่ งในคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ผูร้ บั แจ้งเบาะแสจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแทน
• คณะทางานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กบั ผูแ้ จ้งเบาะแสทราบ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการแจ้งแบบไม่แสดงตัวตน
จะทาให้ไม่สามารถแจ้งผลการสอบสวนกลับไปยังผูแ้ จ้งเบาะแสได้
• ในกรณี ที่ ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็ นความจริง บริษัทฯ จะกาหนดมาตรการเพื่อป้ องกันและแก้ไขให้
ทันท่วงที และหากจาเป็ น บริษัทฯ จะดาเนิ นการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดาเนิ นการรายงานให้หน่ วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้องทราบ
• ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รบั จากผูแ้ จ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น / สิ่งที่ตรวจพบ / ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็ นเอกสาร
ความลับที่เลขานุ การบริษัทฯ
ประวัติกำรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ธันวาคม พ.ศ. 2558
มีนาคม พ.ศ. 2559
พฤษภาคม พ.ศ. 2559
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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