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การแจ้ งข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้แผนกกํากับการปฏิบตั ิงาน ทําหน้าที เป็ นหน่ วยงานรับข้อร้องเรี ยน ในกรณี
ที พ บเห็ น การกระทํา พฤติ ก รรม หรื อเหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ ที ส งสั ย ว่ า มี ก ารฝ่ าฝื น หรื อการไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรื อรายงานต่อผูจ้ ดั การแผนกกํากับการปฏิบตั ิงาน หรื อสามารถแจ้ง
เรื องได้โดยตรง ดังนี@
ไปรษณี ย ์

แผนกกํากับการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั นํ@ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิ น)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600

โทรศัพท์

02-477-9020

อีเมล์

compliance@tvothai.com

ขันตอนการดําเนินการเมื!อได้ รับข้ อร้ องเรียน
1. รวบรวมข้อเท็จจริ ง
ผูร้ ั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย นจะดําเนิ นการรวบรวมข้อ เท็จจริ งที เกี ยวข้อ งกับ การฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ป ฏิ บัติ ตาม
จรรยาบรรณนั@นด้วยตนเอง หรื อมอบหมายให้แผนกกํากับการปฏิบตั ิงานดําเนินการ
2. ประมวลผล และกลัน กรองข้อมูล
ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะเป็ นผูป้ ระมวลผล และกลัน กรองข้อมูล เพือพิจารณาขั@นตอน และวิธีการจัดการ
ที เ หมาะสมในแต่ ละเรื อ ง โดยอาจดํา เนิ น การด้ว ยตนเอง หรื อ มอบหมายให้แ ผนกกํากับ การ
ปฏิ บตั ิ งานเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประมวลผล และกลัน กรองข้อมูล หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการ
สอบสวนเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประมวลผล และกลัน กรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับ
การแต่งตั@งจากกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นคราวๆไป
สอบทานโดย

(1) นายสุ เมธ ดํารงชัยธรรม

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการบริ หาร

(2) นางมนทิพย์ ซื อวัฒนากุล

ผูจ้ ดั การ แผนกกํากับการปฏิบตั ิงาน
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3. มาตรการดําเนิ นการ
ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนนําเสนอมาตรการดําเนิ นการระงับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
บรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูท้ ี ได้รั บ ผลกระทบ โดยคําถึ งถึ งความเดื อดร้ อ นเสี ย หายโดยรวม
ทั@งหมด
4. รายงานผล
ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนมีหน้าทีรายงานผลให้ผรู้ ้องเรี ยนทราบ หากผูร้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง ทั@งนี@ ในกรณี
ทีเป็ นเรื องสําคัญให้รายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสูง หรื อ ประธานกรรมการบริ หาร แล้วแต่กรณี และ/
หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที!ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ผูร้ ้ องเรี ยนหรื อผูท้ ี ให้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ ม้ ครองตามหลักเกณฑ์
ดังนี@
1. ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ีให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สามารถเลือกที จะไม่เปิ ดเผยตนเอง
ได้ หากเห็ นว่าการเปิ ดเผยนั@นจะทําให้เกิ ดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสี ยหายใดๆ แต่หากมี
การเปิ ดเผยตนเอง ก็จะสามารถทําให้บริ ษทั สามารถรายงานความคื บหน้า ชี@ แ จงข้อเท็จจริ งให้
ทราบ หรื อบรรเทาความเสี ยหายได้สะดวกและรวดเร็ วยิงขึ@น
2. ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ีให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผย ชือตัว ชือสกุล
ที อยู่ ภาพ หรื อข้อมูลอื นใดที ส ามารถระบุ ตวั ผูแ้ จ้งได้ แล้วดําเนิ นการสื บสวนว่ามีมูลความจริ ง
เพียงใดหรื อไม่
3. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนต้องเก็บข้อมูลที เกียวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที จาํ เป็ น โดยคํานึ งถึ ง
ความปลอดภัย และความเสี ย หายของผู้ร้ อ งเรี ย น หรื อผูท้ ี ใ ห้ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งโดยไม่ตอ้ งร้ อ งขอก็ได้ หากเห็ นว่าเป็ นเรื องที มีแนวโน้มที จะเกิ ดความเสี ยหาย หรื อ
ความไม่ปลอดภัย
4. ผูท้ ี ไ ด้รั บ ความเดื อดร้ อนเสี ยหายจะได้รับ การบรรเทาความเสี ย หายด้ว ยกระบวนการที มีความ
เหมาะสมและเป็ นธรรม
สอบทานโดย

(1) นายสุ เมธ ดํารงชัยธรรม

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการบริ หาร

(2) นางมนทิพย์ ซื อวัฒนากุล

ผูจ้ ดั การ แผนกกํากับการปฏิบตั ิงาน

