นโยบายและแนวทางปฏิบั ติก ารแจ้ ง เบาะแสการทาผิด (Whistle Blowing) และมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษัทมุ่งมั่นที่รักษาแนวทางการปฏิบตั ิขององค์กรที่มีมาตรฐาน และเป็ นไปตามหลักการการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ ดัง ที่ ระบุไว้ ให้ นโยบายการกากับกิจ การและคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ จึงได้
กาหนดนโยบายนี ้ขึ ้นเพื่อเป็ นกลไก และให้ สิทธิแก่พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึง
กาหนดช่องทางสาหรั บการสื่อสารกับคณะกรรมการบริ ษัททางไปรษณี ย์หรื ออีเมล์ เพื่อ ให้ เกิดช่องทางการแจ้ ง
ข้ อมูลและคาแนะนาต่าง ๆ เพื่อสัง่ การให้ มีการตรวจสอบข้ อมูลตามกระบวนการสาหรับการร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแส
ที่เกี่ ยวข้ อ งกับการทาผิดกฎหมาย ความถูกต้ อ งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อ ง การ
ละเมิดสิทธิ หรื อการผิดจรรยาบรรณของผู้บริ หารและพนักงาน โดยบริ ษัทจะรักษาข้ อมูลที่ได้ จากรายงานดังกล่าว
ไว้ เป็ นความลับ และผู้รายงานจะได้ รับความคุ้มครองจากบริ ษัท
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายนี ้จัดขึ ้นเพื่อสนับสนุนให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย เปิ ดเผยข้ อมูลที่แสดงถึงการกระทาที่
ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัท อาทิเช่น
-

การคอร์ รัปชัน
การฉ้ อโกง การยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์
การกระทาทุจริ ตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
การกระทาที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย หรื อต่อสิง่ แวดล้ อม
การกระทาโดยเจตนาให้ บริ ษัทเกิดความเสียหายหรื อเสียประโยชน์
การฝ่ าฝื นจริ ยธรรมธุรกิจอย่างชัดเจน
การสนับสนุนการกระทาฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบและจริ ยธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปิ ดหรื อการ
ช่วยเหลือปกปิ ดการกระทาดังกล่าว

การรักษาข้ อมูลเป็ นความลับ
นโยบายนีจ้ ัด ทาเพื่ อให้ พ นักงานและผู้มี ส่ว นได้ เ สียทุกฝ่ ายมั่น ใจว่าข้ อ ร้ องเรี ย นของตนจะได้ รั บการ
ตอบสนองอย่างจริ งจังและพนักงานผู้รายงานจะไม่ได้ รับความเดือดร้ อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้ อร้ องเรี ยน

โดยสุจริ ตข้ อมูลการเปิ ดเผยตัวของพนักงานจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับเสมอ อย่างไรก็ตามการร้ องเรี ยน ผู้ร้องเรี ยน
ควรรวบรวมข้ อมูลด้ วยความระมัดระวังและคานึงถึงความถูกต้ องของข้ อมูลที่เปิ ดเผย
การแจ้ งข้ อกล่ าวหาอันเป็ นเท็จ
หากพนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียคนใดเจตนาร้ องเรี ยนด้ วยข้ อกล่าวหาอันเป็ นเท็จหรื อมีเจตนาไม่สจุ ริ ตต่อ
ผู้ถกู ร้ องเรี ยน บริ ษัทจะถือว่าการร้ องเรี ยนดังกล่าวเป็ นการละเมิดจริ ยธรรมธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดให้ มีการ
ดาเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริ ษัท
โดยเบาะแสข้ อร้ องเรี ยน และข้ อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้ รับการพิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็ นรายกรณีไป โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแส
รวมทัง้ ดาเนินการจัดเก็ บข้ อมูลการร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และมี มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสเพื่อ ให้ ผ้ แู จ้ ง
เบาะแสและผู้ร้องเรี ยนมัน่ ใจว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าว ทังนี
้ ้หากกรณีที่
บริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล บริ ษัทจะเปิ ดเผยเฉพาะข้ อมูลที่จาเป็ นเท่านัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผู้ร้องเรี ยนและผู้แจ้ งเบาะแสเป็ นสาคัญ
ช่ องทางการร้ องเรียน
จดหมายลงทะเบียน
ส่งถึงคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
10600
ช่ องทางการติดต่ อกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการ
นักลงทุนสัมพันธ์
Website

Email

โทรศัพท์

management@nclthailand.com
rungarun.b@nclthailand.com
rungarun.b@nclthailand.com
www.nclthailand.com /การกากับดูแล
กิจการที่ดี/ช่องทางการร้ องเรี ยน

02-4737300 # 300
02-4737300 # 300
-

ทังนี
้ ใ้ นปี 2561 ไม่มีพนักงานหรื อผู้มีส่วนได้ เสียรายใด แจ้ งข้ อ มูลผ่านช่อ งทางการร้ องเรี ยนกับคณะกรรมการ
บริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายได้ รับทราบช่องทางการร้ องเรี ยนเพิ่มมากขึ ้น

