บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือขอคําแนะนํา
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีมตารการในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เมื่อพนักงานหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือ
มีข้อสงสัยว่ามีพนัก งานหรื อบุคคลซึ่ง กระทําในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนรร่วมในการให้สินบน หรือการทุจริต
คอร์รัป ชั่น กระทําผิ ด กฎหมาย การฝ่ าฝื น ระเบี ย บปฏิ บัติ ข้อบัง คับ และนโยบายของบริษัท ฯ การไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการให้ความคุม้ ครองและให้ความเป็ ธ
รรมกับผูท้ ่แี จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน
เรื่องทีร่ ับแจ้ งเบาะแส
1. พบเห็นการกระทําที่ทจุ ริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ ตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน หรือ รับ
สินบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือ หน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทําที่ผิดขัน้ ตอนตามระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทํา
ให้สงสัยได้ว่า อาจเป็ นช่องทางการทุจริต
3. พบเห็นการกระทําที่ทาํ ให้บริษทั ฯเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. พบเห็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
กรณีมีข้อสงสัย
พนักงานทุกคนสามารถขอคําแนะนําหรือขอคําชีแ้ จงข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายนี ้ หรือ การกระทําที่อาจถือเป็ นการ
ทุจริตหรือการคอร์รปั ชั่น ควรปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงหรือเลขานุการบริษัท หรือหากไม่แน่ใจว่าการกระทํานัน้ ๆ
เข้าข่ายการทุจริต หรือ ต้องการหารือก่อนการร้องเรียนได้สง่ อีเมล์มาที่ comsec@jknglobal.com
การรายงานการพบเห็นการทุจริต การให้ สินบนหรือการคอร์รัปชั่น
กรณีพนักงานมีหลักฐานใดๆของผูบ้ ริหารพนักงานหรือบุคคลใดซึ่งกระทําการในนามบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กระทําทุจริตคอร์รปั ชั่นหรือติดสินบนจะต้องรายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันทีหรือรายงานผ่าน “ช่องทางการรับ
เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต” บริษัทฯ จะดําเนินการอย่างจริงจังและรักษาเป็ นความลับ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
พนักงานหรือผูร้ ายงานด้วยเจตนาสุจริต
ช่องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการ
กระทําที่อาจทําให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่เกิดขึน้ กับบริษัทฯ โดยทางตรง หรือ ทางอ้อม โดย
ผ่านช่องทางการรับเรื่อง ดังนี ้
1. ผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี ้
ก. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcommittee@jknglobal.com
ข. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัทที่ comsec@jknglobal.com หรือ ส่งผ่านไปรษณียถ์ ึงเลขานุการ
บริษัท บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลยา หมู่ 1
ตําบลทรงคนอง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73210
ค. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทุจริต”
การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
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ในกรณีท่ีมีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชั่นอันเป็ นกรณีเร่งด่วน ให้ผูเ้ กี่ยวข้อง
รายงานไปตามลําดับชัน้ โดยทันที และนําเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงเพื่อดําเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที
ทัง้ นี ้ ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จะรักษาความลับของผูแ้ จ้งอย่างสูงสุด
บุคคลทีส่ ามารถแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ผู้บ ริห าร พนัก งานทุก ระดับ ของบริษัทฯ ผู้มี ส่วนได้เสีย ทุก กลุ่มของบริษัทฯ ได้แ ก่ ผู้ถื อหุ้น ลูก ค้า คู่แ ข่ ง ทางการ
ค้า เจ้าหนี ้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ชุมชน สังคม หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทําที่อาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ทุจริตและคอร์รปั ชั่นทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ขัน้ ตอนการดําเนินการสืบสวน
1. เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่รบั จากช่องทางดังกล่าวเพื่อสรุ ปข้อเสนอและประเด็น
ต่างๆ ทัง้ หมดเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นเป็ นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูก
จัดส่งไปยังคณะกรรมาตรวจสอบโดยตรง
2. เมื่อได้รบั ข้อมูลการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูก้ ลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง ทัง้ นี ้ อาจมีการ
พิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูง ตามแต่ดลุ ยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทนระดับบริหารแจ้งผลความ
คืบหน้าเป็ นระยะให้กบั ผูแ้ จ้งเบาะแส หรือ ผูร้ อ้ งเรียนได้ทราบ
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าผูท้ ่ีถูกกล่าวหาได้กระทําการ
ทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผถู้ ูกกล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหาและให้สทิ ธิผถู้ ูกกล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการ
หาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอันทุจริตตามที่ได้ถูก
กล่าวหา
ทัง้ นี ้ โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริษัทฯ และคําตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถืออันเป็ นสิน้ สุด
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
1. เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนา สุจริต บริษัทฯ จะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ น
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูท้ ่มี ีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือ ผู้
ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อน อันตรายใด หรือ
ความไม่ ช อบธรรม อัน เกิ ด มาจากการแจ้ง เบาะแส ร้องเรี ย น การเป็ น พยาน หรื อการให้ข้อมูล โดยสามารถ
มอบหมายให้กบั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูงคนใด คนหนึง่ ทําหน้าที่แทนในการใช้ดลุ ยพินิจสั่งการ
คุม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรือ ผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลได้ โดยผูบ้ ริหารที่ได้รบั
มอบหมาย ต้องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รบั แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ผูถ้ กู
กล่าวหา เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนโดยตรง
การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
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3. ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูท้ าํ
หน้าที่ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้
ได้รบั ความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็ นพยาน
หรือการให้ขอ้ มูล โดยขอให้ผรู้ อ้ งเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
4. ผูท้ ่ีได้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนทุกคน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ท่กี ฎหมายกําหนด
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