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Sonepar ยึดมัน่ในมาตรฐานสูงสดุด้านจรยิธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคน์ี้ Sonepar ใคร่ขอความรว่มมอือย่างเต็มที่จากผู้จัดการ พนักงานและผู้ที่มสี่วนเกีย่วข้องทุกฝ่าย 

1. นโยบาย 
 

Sonepar ไดก้ำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (“นโยบาย”) เพือ่เปิดโอกาสให้ผูพ้บเห็นเหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมใดที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงาน

ที่แสดงถึงการละเมิดคู่มอืจริยธรรมธรุกจิ จรรยาบรรณของผู้จัดจำหน่าย รวมไปถึงการละเมิดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย 

อื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ไดแ้จ้งให้ทราบถึงขอ้กังวลใจเหล่านัน้ โดยความบริสุทธิ์ใจ 

นอกจากนี้ Sonepar ขอความร่วมมอืพนัธมิตร คู่ค้าของ Sonepar และบุคคลอื่นที่เกีย่วขอ้งให้ปฎิบัติตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทำผิดและการ

ละเมิดข้อบังคับและอื่น ๆ อีกด้วย  

 

1.1 ความหมาย  

“ผู้รับแจ้งสว่นกลาง (Central Contracts)” หมายถงึพนกังานบางส่วนที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวจากท่านรองประธานฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ (VP Legal and Compliance) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับใช้นโยบายนี้อย่างจริงจังและมกีารปฏิบัติตามกระบวนทั้งหมดสำหรับการแจ้ง

เบาะแสการกระทำผิดที่เกิดขึน้ โดยผูร้ับแจง้ส่วนกลางเหล่านี้ได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้แลว้ทั้งสิน้ 

 

1.2 พฤติกรรมที่สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได ้

การกระทำความผิดหรอืการกระทำความผดิที่อาจเป็นไปได้ ให้รวมถึงแต่ไมจ่ำกดั  ดังต่อไปนี้: 

• สิทธิมนุษยชน; 

• การเลือกปฏิบัติ; 

• การล่วงละเมิด; 

• การฉ้อโกง ทุจริต; 

• คอรัปชั่น; 

• การชกันำ ชี้ชวนให้สำคัญผิด ; 

• การแทรกแซง และการจำกัดการค้า; 

• การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล; 

• สุขภาพและความปลอดภยั; 

• สิ่งแวดลอ้ม; 

• อาชญากรรมหรอืการกระทำผิดใด ๆ 

 

 

 

 

นโยบาย 210 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด 

ขอบเขต สำหรับพนักงานทั้งหมดของ Sonepar Group (“Sonepar”)  

วันทีเ่ริม่ใช้บังคับ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 

แก้ไขล่าสุด  

ฉบับที ่ 1 
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1.3 หลักการสำคัญ 

 

• การรักษาความลับ 
 
รายงานทั้งหมดทีจ่ัดทำขึ้นภายใต้นโยบายนีใ้ห้เก็บรกัษาเป็นความลับและใชเ้ฉพาะในกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระทำผดินี้เท่านั้น 

ในกรณีทีม่ีผู้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส ขอ้มูลสว่นตวัของผู้แจ้งเบาะแสและเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะแจ้งให้ทราบเฉพาะบุคคลที่

จำเป็นตอ้งรูเ้ท่านั้นเพื่อที่จะสามารถดำเนินการสอบสวนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  ทั้งนี้ผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้งจะต้องลงนามในขอ้ตกลงการรกัษา

ความลับด้วย 

ทาง Sonepar จะใช้ความพยายามอย่างที่สดุเพื่อจำกัดจำนวนบุคคลทีจ่ะเข้าถึงและรับทราบขอ้มูลนี้ให้เท่าที่จำเป็นเท่านัน้ 

บุคคลที่เกีย่วข้องกับการสอบสวนตอ้งตระหนักถงึความสำคญัของการเก็บรกัษาความลบัภายใตก้ระบวนการนี ้

ในกรณีทีม่ีการเปิดเผยขอ้มูลที่ไม่เหมาะสม บุคคลผู้เปิดเผยข้อมลูดังกล่าวต้องรับโทษทางวินัยของบริษัท 

Sonepar ขอสงวนสทิธิ์ในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนตัวของผูแ้จ้งเบาะแส หากมีความจำเป็นที่จะต้องรายงานสถานการณข์องการแจง้เบาะแสไปยัง

ผู้มีอำนาจทีเ่กีย่วข้อง 

 

• การตอบโต ้
 
Sonepar ขอความร่วมมอืให้ พันธมิตร คู่ค้าของ Sonepar และบุคคลอืน่ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติตามนโยบายนี้ โดยการแจ้งเบาะแสการ

ละเมิดคูม่ือจรยิธรรมธรุกจิ จรรยาบรรณของผู้จัดจำหน่าย รวมไปถึงการละเมิดนโยบาย ขัน้ตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายอืน่ ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ทราบถึงเบาะแสการกระทำผิดเหล่านัน้ต้องกระทำความสุจริตใจ 

Sonepar พนัธมติรทางธุรกิจ และพนกังาน จะไม่ดำเนินการตอบโต้ใดๆกับบุคคลที่มีเจตนาแจง้เบาะแสด้วยความสจุริตใจหรือมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงภายใตน้โยบายนี ้

ห้ามมิให้พนักงานของ Sonepar หรือผูท้ี่มสี่วนได้ส่วนเสยีใด ๆ ปลดความรับผิดชอบ ถอดถอน ระงับ ข่มขู ่ล่วงละเมิดหรือกระทำการใด ๆ ใน

ลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดกต็ามที่มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการแจ้งเบาะแสดังกล่าว 

ในกรณีที่พบว่ามีการตอบโต้ผู้ทีแ่จ้งเบาะแสหรือผู้มีสว่นร่วมในการสอบสวนการกระทำความผิด บุคคลทีต่อบโตจ้ะตอ้งรับโทษทางวินัยซ่ึงอาจ

รวมไปถึงการเลกิจ้างงาน 

Sonepar ขอสงวนสทิธิ์ในการลงโทษทางวนิัยและการปฎิบัติอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมต่อบุคคลที่ละเมิดนโยบายนี้ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวเท็จและ / 

หรือการกล่าวหาใด ๆ อนัเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น โดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรอืริเริม่การตรวจสอบอย่างไมเ่หมาะสม 

นอกจากนี้หากผู้แจ้งเบาะแสเป็นผูก้ระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดคู่มอืจริยธรรมธรุกจิ จรรยาบรรณของผูจ้ัดจำหน่าย รวมไปถึงการละเมิด

นโยบาย ขัน้ตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้ง การที่ผู้แจง้เบาะแสรายงานการละเมิดดังกล่าวกับ Sonepar นัน้

มิได้แปลว่าผู้แจ้งเบาะแสจะหมดความรับผดิชอบใด ๆ ภายใตน้โยบายนี ้ 

 

• การเปิดเผยตัวตน 
 
พนักงานทีแ่จ้งเบาะแสภายใต้นโยบายนี้ บรษัิทขอความรว่มมอืให้ช่วยระบขุ้อมูลส่วนตวั ชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานที่ตนทำงานอยู่ 

ข้อมูลสว่นตวัของผู้แจ้งเบาะแสจะถกูเก็บรกัษาเป็นความลับ 

Sonepar จะดำเนินขั้นตอนทกุอย่างทีเ่หมาะสมในการปกป้องพนกังานจากอนัตรายใด ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว 

Sonepar อาจดำเนนิการตรวจเพิ่มเตมิในกรณีที่ไดร้ับการแจ้งเบาะแสที่ไม่มกีารระบุชือ่ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับความร้ายแรงของขอ้กล่าวหาและเอกสาร

ประกอบ 
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• การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต  
 
พนักงานที่ตอ้งการจะแจ้งเบาะแสให้ทราบถึงการละเมิดภายใตน้โยบายนี้ จะต้องกระทำโดยสุจริตใจและไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตน โดยจะต้องมี

เหตุผลและหลกัฐานที่สมเหตุสมผลเพือ่พิสจูน์ว่ามีการละเมิดคู่มอืจริยธรรมธรุกิจ จรรยาบรรณของผู้จัดจำหน่าย รวมไปถึงการละเมิดนโยบาย 

ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ที่เกิดขึน้จริงหรอืมีโอกาสที่จะเกดิขึ้น  

หลังการตรวจสอบจากฝ่ายปฏิบัตกิาร (Compliance resources) ของ Sonepar หากมกีารแจ้งเบาะแสใด ๆ ที่พิสจูนแ์ล้วว่าข้อมูลการแจ้งไม่

เพียงพอหรือการแจ้งเบาะแส กระทำด้วยความไม่สุจริตหรอืมุ่งร้าย หรือกล่าวหาขอ้มูลอันเป็นเท็จ การแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะถอืเป็นความผิด

ร้ายแรงและอาจนำมาซึ่งการลงโทษทางวนิยัแก่ผู้แจ้ง ทั้งนี้อาจรวมไปถึงการเลกิจ้างงานได้ ซ่ึงอาจจะไม่คำนึงถึงกระบวนการเลกิจา้งตามขั้นตอนทาง

กฎหมาย 

 

• การปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ข้อมูลที่รวบรวมผ่านระบบการแจ้งเบาะแสของ Sonepar จะผ่านกระบวนการตามขอ้กำหนดของกฏระเบียบว่าด้วยการป้องกันขอ้มูลทั่วไปของ

ยุโรป (European General Data Protection Regulation or GDPR) 

ข้อพึงระวังที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ในระหว่างที่ดำเนนิการรวบรวมข้อมูล การสื่อสาร หรือการเก็บรกัษา

ข้อมูล 

เจ้าของขอ้มูลมีสทิธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของตนเองเท่านัน้ 

 

2. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

 

2.1 วิธีการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด 

พนักงานควรที่จะแจง้ข้อกังวลดังกล่าวให้ผู้จัดการของตนไดท้ราบ 

หากพนกังานรู้สึกกังวลที่จะแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกับผู้จัดการสายงานของตน พนกังานสามารถติดตอ่ฝ่ายทรพัยากรบุคคล (Human 

Resources Department) ของ Sonepar (ทั้งในระดับสำนกังานใหญ่หรือในระดับท้องถิ่น) หรอืฝ่ายที่ปรกึษาทั่วไปของกลุม่บริษัท (the Group 

General Counsel’s Office) (groupcompliance@sonepar.com)  

หากพนกังานไม่ตอ้งการที่จะแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกับบุคลากรของ Sonepar หรือหากบุคคลที่ตอ้งการรายงานไม่ใชพ่นกังานของ 

Sonepar ท่านสามารถทำการแจ้งบาะแสการกระทำความผิดผ่านระบบซ่ึงได้ออกแบบระบบการรกัษาความปลอดภัยโดยผู้ให้บรกิารอิสระภายนอก

ที่เชือ่ถอืได้ ซ่ึง Sonepar ได้คัดสรรมาแล้ว การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมงและระบบสามารถรองรับได้มากกว่า 

20 ภาษา  

พนักงานสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ผ่านลิงค์ต่อไปนี้: www.sonepar.com/alert  

ระบบการการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดนั้นกำหนดให้มกีารเข้ารหัสและป้องกนัการเข้าถึงขอ้มูลด้วยรหัสผ่าน ดังนั้นการสื่อสารกับผู้แจ้ง

เบาะแสจะทำผา่นบนแพลตฟอร์มซ่ึงมีปลอดภัยในการรักษาความลับของข้อมูล 

2.2 ข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบ  

 

การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตอ้งเป็นข้อเทจ็จริงและมีความครบถ้วนที่สุด แมว้า่อาจมกีารขอความคิดเหน็ของผู้แจ้งเบาะแสในระหว่าง

กระบวนการการตรวจสอบ  อย่างไรก็ตามการตรวจสอบจะหลีกเลี่ยงการคาดคะเน 

การรายงานควรมีขอ้มูลเพียงพอเพือ่ทีจ่ะตอบคำถามดังตอ่ไปนี้: 

• เหตุการณ์ทีเ่กดิขึ้น 

• เหตุเกดิขึ้นเมือ่ไร 

• ผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง 

• สถานการณย์ังคงดำเนนิอยู่ ณ ตอนนี้หรอืไม่ 

• ระดับความเสี่ยงหรือความเร่งด่วนของสถานการณ์ 

mailto:groupcompliance@sonepar.com
http://www.sonepar.com/alert
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• ผู้แจ้งเบาะแสทราบเกี่ยวกับสถานการณเ์หลา่นี้ได้อย่างไร 

• มีพยานหรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณน์ี้หรอืไม่ 

หากผู้แจ้งเบาะแสมีเอกสารหรอืหลักฐานสนับสนุนอื่น ๆ ผูแ้จ้งเบาะแสควรเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง บนแพลตฟอร์มด้านบนดว้ย 

 

2.3 ข้อควรปฏิบัติหลังการแจ้งเบาะแส 

โดยไม่คำนึงถึงวธิีการรายงานหรือผู้ไดร้ับรายงาน การรายงานทั้งหมดควรผ่านกระบวนการและขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ได้รับการแจ้งเบาะแสในแพลตฟอร์มผ่านรอง

ประธานฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ (VP legal and compliance) 
การแจ้งเบาะแสที่ได้รับผ่านวิธีการอื่นๆ

โดยรวมถึงการรายงานทางจดหมายหรือ

อีเมล 

รับเรือ่งภายใน 2 วนัทำการ 

 

ส่งการแจ้งเบาะแสไปยังฝ่ายที่ปรึกษาทั่วไป 

ระดับภูมิภาค (Regional General 

Counsel) หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ (Compliance Champion) 

วิเคราะห์การแจ้งเบาะแส (อาจมีการขอข้อมูล

เพิ่มเติม / เอกสารประกอบ) 

การตรวจสอบ 

ปิดการแจ้งเบาะแส 

หากการแจ้งเบาะแสไม่มีเนื้อหาหรือไม่มี

เอกสารเพียงพอ 
การรายงาน 

ในกรณีที่จำเป็น ให้ดำเนินมาตการแก้ไขหรือ / 

และป้องกัน 
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ฝ่ายที่ปรึกษาทั่วไประดับภูมิภาค (Regional General Counsel) และ / หรือผูร้ับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Champion) จะ

ประสานงานกับหนว่ยงานส่วนกลาง (Central Referents) เพื่อที่จะพิจารณาขอ้เท็จจริงทีเ่กีย่วขอ้งกับการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและกำหนดวิธกีาร

ตรวจสอบทีม่ีประสทิธิภาพที่สุด ซ่ึงอาจรวมถึงการตรวจสอบเอกสารและการสมัภาษณบุ์คคลที่เกีย่วข้องและผูแ้จ้งเบาะแสดังกล่าว 

พนักงานที่ไดร้ับการติดต่อเพื่อเข้าร่วมการสอบสวนจะต้องร่วมมือและให้คำตอบที่ตรงตามข้อเทจ็จริง 

บริษัทอาจขอคำแนะนำเพิ่มเตมิจากที่ปรึกษาภายนอก (External counsels) (เช่น ผูเ้ชี่ยวชาญด้านนิติเวชและบริษัทกฎหมาย ฯลฯ) เพื่อช่วยในการตรวจสอบ

และ / หรือรักษาสทิธิท์างกฎหมาย  

รายงานเกี่ยวกับสถานะการสอบสวน ขอ้สรปุ และขอ้เสนอแนะจะรวบรวมและบันทกึไว้ในรายงานการตรวจสอบซ่ึงจะส่งไปให้รองประธานฝ่ายกฎหมายและฝ่าย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (VP Legal and Compliance) รายงานนี้จะประกอบด้วย (i) บทสรุปของข้อกล่าวหา (ii) คำอธิบายเกีย่วกับขั้นตอนการสืบสวน (iii) ผล

การตรวจสอบและ (iv) ขอ้เสนอแนะเพื่อดำเนินการแก้ไขและปอ้งกนั ตามความเหมาะสม 

ในกรณีทีจ่ำเป็น ทีมผู้บริหารส่วนทอ้งถิน่จะได้รับคำแนะนำจากฝ่ายที่ปรกึษาทัว่ไประดบัภูมิภาค (Regional General Counsel) และ / หรือผูร้ับผิดชอบการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Champion) เกี่ยวกับการปฏิบัติทีเ่หมาะสมตามข้อสรุปของการตรวจสอบ โดยจะรายงานข้อมูลดังกล่าวให้กับท่านรอง

ประธานฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปฏิบัติตามตามกฎระเบียบ (VP Legal and Compliance) ด้วย 

เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิน้ลง โดยทั่วไปแล้วจะมกีารแจ้งให้ผู้แจง้เบาะแสได้ทราบ โดยจะปราศจากข้อจำกดัหรือปัจจยัอืน่ใดๆ ทั้งนีเ้ฉพาะในกรณีที่ผูแ้จ้งเบาะแส

ได้กระทำการแจ้งเบาะแสโดยสุจริตใจ 

Sonepar ขอสงวนสทิธิ์ในการปฏเิสธที่จะตรวจสอบการแจ้งเบาะแสการกระทำความผดิ ในกรณทีี่มกีารแจ้งมเีนือ้หาไม่ชัดเจนหรอืไม่มีข้อมลูเพยีงพอที่จะ

ตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม Sonepar จะคน้คว้าหาขอ้มูลเพิม่เตมิจากผู้แจง้เบาะแสกอ่นที่ปิดการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและจะจัดเก็บบันทึกการปิด

แจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้ในระบบ 

ในกรณีที่ไมม่ีการกระทำการใด ๆ เพิ่มเติม Sonepar จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำลายหลกัฐานตามขั้นตอนการรักษาความลับ ทั้งนี้จะ

เป็นไปตามภาระหน้าที่ในการรกัษาความลบัตามที่กฎหมายกำหนด 

 
หากมีขอ้สงสยัเพิ่มเติม คำถาม หรือขอ้กังวลเกีย่วกับนโยบายนี้ 

ท่านสามารถปรึกษากับผู้จัดการของท่าน สำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป (groupcompliance@sonepar.com)  พนกังานในแผนกกฎหมาย ความเสีย่งและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal, Risk & Compliance Network) หรือแผนกทรัพยากรบุคคล (HR Department) ซ่ึงจะสามารถช่วยเหลอืคุณได้! 

mailto:groupcompliance@sonepar.com

