นโยบายว่ าด้ วยการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรียน
บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนโยบายในการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน
จากการกระทําผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคล
ในองค์กร ทังจากพนั
้
กงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมทังมี
้ กลไกในการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล และให้ ความสําคัญ
กับการเก็บข้ อมูลข้ อร้ องเรี ยนเป็ นความลับ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ร้องเรี ยน ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้ อง โปร่ งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริ ษัท โดย
บริ ษัทคาดหวังให้ ทกุ คนรายงานโดยสุจริ ตถึงการปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่ องดังกล่าว
ให้ บริ ษัทรับทราบ ทางบริ ษัทจะได้ ปรับปรุ งแก้ ไข หรื อดําเนินการให้ เกิดความถูกต้ อง เหมาะสม
โปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
การให้ ความคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลโดยสุจริ ตแก่หน่วยงานกํากับดูแลด้ วย ซึง่ เป็ นหลักการที่บริ ษัท
นํามาใช้ ปฏิบตั ิ
1.2 เพื่ อให้ มั่น ใจว่าผู้ บั ง คับ บั ญ ชา และฝ่ ายบุ ค คลของบริ ษั ท ทํ าหน้ าที่ ดูแ ลและให้ คํ าแนะนํ า
ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทําต่าง ๆ ของพนักงานให้ เป็ นไปโดย
ถูกต้ อง และผู้แจ้ งเรื่ องดังกล่าวจะได้ รับความคุ้มครอง หากเป็ นการกระทําด้ วยความสุจริ ตใจ
2. ขอบเขตการแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน
2.1 เมื่อมีข้อสงสัย หรื อพบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝื น หลักปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องต่อไปนี ้
- การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการ และแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท
- การได้ รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
- การกระทําทุจริ ต
2.2 พบการกระทําที่ทําให้ เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร
3. ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน
3.1 นายอภิรักษ์ ปรี ชมุ
หัวหน้ าแผนกบุคคล
โทร. (038) 571-980-2 ต่อ 15 Email : apirakp@thaimetaldrum.com
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3.2 ม.ล. ชินทัต ชมพูนทุ
กรรมการ เลขานุการบริ ษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร. 02-264-0826 Email : chintatj@thaimetaldrum.com
3.3 นายเนตร จรัญวาศน์
กรรมการผู้อํานวยการ
โทร. 02-264-0460 Email : tmdplc@loxinfo.co.th
3.4 นางวนิดา ชาญศิขริ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทร. 02-689-2626 ต่อ 501 Email : bangkae21@hotmail.com
4. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน
4.1 รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน ต้ องเป็ นความจริ ง มีความชัดเจน หรื อเพียงพอที่จะ
นําสืบหาข้ อเท็จจริ ง เพื่อดําเนินการต่อไปได้
4.2 ผู้ที่แ จ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน สามารถเลือกที่ จะไม่เปิ ด เผยชื่ อ ที่ อยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ ที่
ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทํ
้
าให้ เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสียหายใด ๆ
แต่ห ากมี การเปิ ด เผยตนเอง จะทํ าให้ ส ามารถรายงานความคื บ หน้ า สอบถามข้ อมูล ที่ เป็ น
ประโยชน์ เพิ่มเติม ชีแ้ จงข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ หรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวก และรวดเร็ ว
ยิ่งขึ ้น
4.3 ข้ อมูลที่ ได้ รับจะถือเป็ นความลับ และไม่มีการเปิ ดเผยชื่ อผู้ที่ แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยนต่อ
สาธารณชน หากไม่ได้ รับความยินยอม
4.4 ผู้ ที่ แ จ้ งเบาะแส หรื อ ร้ องเรี ย น จะได้ รั บ ความคุ้ มครองสิ ท ธิ ไม่ ว่ า จะเป็ นพนั ก งานหรื อ
บุคคลภายนอก
4.5 ระยะเวลาในการดําเนินการเรื่ องร้ องเรี ยน ขึ ้นอยู่กบั ความซับซ้ อนของเรื่ อง ความเพียงพอของ
เอกสารหลักฐานที่ได้ รับจากผู้ร้องเรี ยน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคําชี ้แจงของผู้ถกู ร้ องเรี ยน
4.6 ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง ต้ องเก็บข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง แหล่งที่ มาของข้ อมูล หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
5. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
5.1 ผู้แจ้ งข้ อมูล หมายถึง ผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน
5.2 ผู้ป ระสานงานเรื่ อ งร้ องเรี ย น หมายถึงผู้ทํ าหน้ าที่ รับ เรื่ อง และเก็ บ ข้ อมูล เบื อ้ งต้ น และเก็ บ
ผลสรุ ปของการดําเนินงาน ได้ แก่ ฝ่ ายบุคคล และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.3 ผู้ดูแลเรื่ องร้ องเรี ยน หมายถึงผู้บังคับบัญ ชาโดยตรงของผู้ที่ถูกร้ องเรี ยน หรื อผู้บังคับบัญ ชา
เหนือขึ ้นไปของหน่วยงานที่ถกู ร้ องเรี ยน
5.4 ผู้ดแู ลเรื่ องระเบียบวินยั หมายถึง ฝ่ ายบุคคล
5.5 กรรมการผู้อํานวยการ
5.6 คณะกรรมการตรวจสอบ
6. ขัน้ ตอนการดําเนินการ
6.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่ อง
6.1.1 ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน ลงทะเบี ยนรั บเรื่ องร้ องเรี ย น และกํ าหนดวันแจ้ งความ
คืบหน้ าของเรื่ องที่ร้องเรี ยนแก่ผ้ รู ้ องเรี ยน ดังนี ้
o กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทอย่างร้ ายแรง ให้ ดําเนินการโดยด่วนที่สดุ
o กรณีอื่น ให้ ดําเนินการโดยเร็ ว
6.1.2 ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน ลงบันทึกข้ อมูลจากผู้ร้องเรี ยน ดังนี ้
o ชื่อผู้ร้องเรี ยน ยกเว้ นกรณีที่ไม่ได้ ระบุชื่อ
o วันที่ร้องเรี ยน
o ชื่อบุคคล หรื อเหตุการณ์ร้องเรี ยน
o ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6.1.3 เมื่อลงทะเบียนรับเรื่ องร้ องเรี ยนแล้ ว ให้ กําหนดชัน้ ความลับตามเนือ้ หาของเรื่ อง และ
ดําเนินการดังนี ้
o ส่งให้ ผ้ ดู แู ลเรื่ องร้ องเรี ยนดําเนินการหาข้ อเท็จจริ ง และสัง่ การตามอํานาจหน้ าที่ที่มี
o ส่งสําเนาเรื่ องให้ ฝ่ายบุคคลทราบเบื ้องต้ น เพื่อเตรี ยมให้ คําแนะนําการดําเนินการ
ด้ านระเบียบวินยั หรื ออื่น ๆ
o ส่งสําเนาเรื่ องให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้อํานวยการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื่ อง
6.2 การรวบรวมข้ อเท็จจริ ง และสัง่ การ
6.2.1 ผู้ดูแลเรื่ องร้ องเรี ยน ดําเนิ นการหาข้ อเท็จจริ ง และให้ ข้อแนะนําผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ มีการ
ประพฤติ หรื อปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หากต้ องมีการลงโทษทางวินัย สั่งลงโทษโดย
ปรึ ก ษากับ ฝ่ ายบุค คลเพื่ อให้ การลงโทษเป็ น ไปตามมาตรการลงโทษด้ วย และหาก
ผู้ดูแลเรื่ องร้ องเรี ยนไม่มีอํานาจสั่งลงโทษ ให้ เสนอเป็ นลําดับ ขัน้ ไปจนถึงผู้มี อํานาจ
แล้ วแต่กรณี และให้ ส่งผลการหาข้ อเท็จจริ ง การดําเนินการและการสัง่ ลงโทษแล้ วแต่
กรณี ไปให้ กรรมการผู้อํานวยการ
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6.2.2 กรณีเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ เพียงพอ ให้
ผู้ดูแลเรื่ องร้ องเรี ยนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้ อมูล และความเห็ นเกี่ ย วกับเรื่ อ ง
ร้ องเรี ยนนัน้ ไปที่กรรมการผู้อํานวยการ โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับขัน้ เพื่อขอ
แนวทางการดํ า เนิ น การที่ เหมาะสมต่ อ ไป หากกรรมการผู้ อํา นวยการไม่ ส ามารถ
ดํ าเนิ น การตามข้ อร้ องเรี ย นได้ ข้ อร้ องเรี ย นนัน้ จะถูก ปิ ด เรื่ องไป และให้ ผ้ ูดูแลเรื่ อง
ร้ องเรี ยนส่งสําเนาให้ ผ้ ูประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยนทราบ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6.2.3 หากผู้ดูแลเรื่ องร้ องเรี ยนตรวจสอบข้ อเท็จจริ งแล้ ว พบว่าผู้ถูกร้ องเรี ยนไม่มีความผิ ด
หรื อเป็ นเรื่ องที่เกิ ดจากความเข้ าใจผิด หรื อได้ ให้ ข้อแนะนํ าแก่ผ้ ูถูกร้ องเรี ยน หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องให้ มีการประพฤติ หรื อปฏิบตั ิที่เหมาะสมแล้ ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ ปิด
เรื่ องโดยไม่ มี ก ารลงโทษใด ๆ ให้ ผู้ ดู แ ลเรื่ อ งร้ องเรี ย นเสนอเรื่ อ งดั ง กล่ า วแก่
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลํ า ดั บ เหนื อ ขึ น้ ไป เพื่ อ ขออนุ มั ติ ปิ ดเรื่ อ ง และสํ า เนาเรื่ อ งให้ ผู้
ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ย น เพื่ อแจ้ งแก่ ผ้ ูร้ องเรี ย นทราบ และรายงานแก่ ก รรมการ
ผู้อํานวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
6.3 การสอบสวนข้ อเท็จจริ ง
6.3.1 ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลเรื่ องร้ องเรี ยน และฝ่ ายบุคคลเห็นว่าจะต้ องมีการลงโทษทางวินัย ให้
ฝ่ ายบุคคลเสนอเรื่ องต่อกรรมการผู้อํานวยการ สอบสวนข้ อเท็จจริ งต่อไป
6.3.2 เมื่อมีผลสัง่ การของกรรมการผู้อํานวยการแล้ ว ให้ แจ้ งผลให้ ผ้ ูดูแลเรื่ องร้ องเรี ยนทราบ
เพื่อดําเนินการตามขันตอนต่
้
อไป
6.4 การแจ้ งผลสรุ ปต่อผู้ร้องเรี ยน และการปรับปรุ งแก้ ไข
6.4.1 ผู้ดแู ลเรื่ องร้ องเรี ยน ดําเนินการตามคําสัง่ การของกรรมการผู้อํานวยการ ให้ ข้อแนะนํา
ให้ มี ก ารประพฤติ หรื อ ปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสมต่ อ ไป และแจ้ ง ผลการดํ า เนิ น การให้ ผู้
ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยนทราบด้ วย
6.4.2 ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้ งผลการดําเนินการให้ กบั ผู้ร้องเรี ยนทราบ และบันทึก
ผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
เป็ นรายไตรมาส
6.4.3 ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน ติดตามผลการปรับปรุ งแก้ ไข (ถ้ ามี) และรายงานกรรมการ
ผู้อํานวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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7. การร้ องเรี ยนโดยไม่ สุจริต หรื อผิดช่ องทาง
หากการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน ให้ ถ้อยคํา หรื อให้ ข้อมูลใด ๆ ที่ พิสูจน์ ได้ ว่ากระทําโดยไม่สุจริ ต
หรื อ ทํ า ผิ ด ช่ อ งทาง กรณี เป็ นพนั ก งานของบริ ษั ท จะได้ รั บ การลงโทษทางวิ นั ย แต่ ห ากเป็ น
บุคคลภายนอกที่การกระทํานันทํ
้ าให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย ทางบริ ษัทฯจะดําเนินคดีกับบุคคล
นัน้ ๆ ด้ วย
8. ความรั บผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป
ในกรณี ที่ผ้ ดู แู ลเรื่ องร้ องเรี ยนละเลย หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ ผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไป จะต้ อง
ได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ด้ วย
9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน
9.1 บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลและตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน และผู้ถกู ร้ องเรี ยน เป็ นความลับ
9.2 บริ ษั ท จะเปิ ด เผยข้ อ มู ล เท่ าที่ จํ าเป็ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และความเสี ย หายของ
ผู้รายงานแหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
9.3 ผู้ที่ได้ รับความเสียหาย จะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่ เหมาะสมและ
เป็ นธรรม
9.4 กรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง เห็นว่าตนอาจได้ รับความ
ไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิ ด ความเดือดร้ อนเสีย หาย ผู้ร้องเรี ย น หรื อผู้ให้ ค วามร่ วมมื อในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง สามารถร้ องขอให้ บริ ษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อ
บริ ษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย
หรื อความไม่ปลอดภัย
9.5 บริ ษัท จะไม่กระทํ าการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน ไม่ว่าจะโดยการ
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน
เลิกจ้ าง หรื อกระทํ าการอื่นใดที่ มีลกั ษณะเป็ นการปฏิ บัติอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส
หรื อผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
จึงแจ้ งมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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