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นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

 

บริษัท อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

จากการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล

ในองค์กร ทัง้จากพนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ รวมทัง้มีกลไกในการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู และให้ความสําคญั

กบัการเก็บข้อมลูข้อร้องเรียนเป็นความลบั เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ร้องเรียน ดงันี ้

 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัท โดย

บริษัทคาดหวงัให้ทกุคนรายงานโดยสจุริตถงึการปฏิบติัท่ีขดั หรือสงสยัวา่จะขดัตอ่เร่ืองดงักลา่ว

ให้บริษัทรับทราบ ทางบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดําเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม 

โปร่งใส ยติุธรรม และเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมี

การให้ความคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลูโดยสจุริตแก่หน่วยงานกํากบัดแูลด้วย ซึง่เป็นหลกัการท่ีบริษัท

นํามาใช้ปฏิบติั 

1.2 เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ บังคับบัญชา และฝ่ายบุคคลของบริษัททําหน้าท่ีดูแลและให้คําแนะนํา

ตลอดจนสอดสอ่งพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทําต่าง ๆ ของพนกังานให้เป็นไปโดย

ถกูต้อง และผู้แจ้งเร่ืองดงักลา่วจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทําด้วยความสจุริตใจ 

 

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 

2.1 เม่ือมีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระทําท่ีฝ่าฝืน หลกัปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองตอ่ไปนี ้

- การฝ่าฝืนการปฏิบติัตามหลกัการ และแนวปฏิบติัของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท 

- การได้รับความไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบติังาน 

- การกระทําทจุริต 

2.2 พบการกระทําท่ีทําให้เกิดความสงสยั และเกิดผลเสียตอ่องค์กร 
 

3. ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 

3.1 นายอภิรักษ์  ปรีชมุ 

หวัหน้าแผนกบคุคล 

โทร. (038) 571-980-2 ตอ่ 15  Email : apirakp@thaimetaldrum.com 
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3.2 ม.ล. ชินทตั ชมพนูทุ 

 กรรมการ เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 โทร. 02-264-0826  Email : chintatj@thaimetaldrum.com 

3.3 นายเนตร จรัญวาศน์ 

 กรรมการผู้ อํานวยการ 

 โทร. 02-264-0460 Email : tmdplc@loxinfo.co.th 

3.4 นางวนิดา ชาญศิขริน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

โทร. 02-689-2626 ตอ่ 501 Email : bangkae21@hotmail.com  
 

4. เงื่อนไขและการพจิารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

4.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชดัเจน หรือเพียงพอท่ีจะ

นําสืบหาข้อเท็จจริง เพ่ือดําเนินการตอ่ไปได้ 

4.2 ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ท่ี

ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใด ๆ 

แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะทําให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์เพ่ิมเติม ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็ว

ย่ิงขึน้ 

4.3 ข้อมูลท่ีได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยช่ือผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนต่อ

สาธารณชน หากไมไ่ด้รับความยินยอม 

4.4 ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน จะได้รับความคุ้ มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือ

บคุคลภายนอก 

4.5 ระยะเวลาในการดําเนินการเร่ืองร้องเรียน ขึน้อยู่กบัความซบัซ้อนของเร่ือง ความเพียงพอของ

เอกสารหลกัฐานท่ีได้รับจากผู้ ร้องเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐานและคําชีแ้จงของผู้ถกูร้องเรียน 

4.6 ผู้ รับข้อร้องเรียน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบักระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถงึความปลอดภยั และความเสียหาย

ของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือ

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
 

5. กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง 

5.1 ผู้แจ้งข้อมลู หมายถงึ ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 

5.2 ผู้ ประสานงานเร่ืองร้องเรียน หมายถึงผู้ ทําหน้าท่ีรับเร่ือง และเก็บข้อมูลเบือ้งต้น และเก็บ

ผลสรุปของการดําเนินงาน ได้แก่ ฝ่ายบคุคล และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.3 ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน หมายถึงผู้ บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ ท่ีถูกร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชา

เหนือขึน้ไปของหน่วยงานท่ีถกูร้องเรียน 

5.4 ผู้ดแูลเร่ืองระเบียบวินยั หมายถงึ ฝ่ายบคุคล 

5.5 กรรมการผู้ อํานวยการ 

5.6 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

6. ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

6.1 การลงทะเบียน และสง่เร่ือง 

6.1.1 ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และกําหนดวันแจ้งความ

คืบหน้าของเร่ืองท่ีร้องเรียนแก่ผู้ ร้องเรียน ดงันี ้

o กรณีท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการโดยดว่นท่ีสดุ 

o กรณีอ่ืน ให้ดําเนินการโดยเร็ว 

6.1.2 ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ลงบนัทกึข้อมลูจากผู้ ร้องเรียน ดงันี ้

o ช่ือผู้ ร้องเรียน ยกเว้นกรณีท่ีไมไ่ด้ระบช่ืุอ 

o วนัท่ีร้องเรียน 

o ช่ือบคุคล หรือเหตกุารณ์ร้องเรียน 

o ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6.1.3 เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ให้กําหนดชัน้ความลบัตามเนือ้หาของเร่ือง และ

ดําเนินการดงันี ้

o สง่ให้ผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียนดําเนินการหาข้อเท็จจริง และสัง่การตามอํานาจหน้าท่ีท่ีมี 

o ส่งสําเนาเร่ืองให้ฝ่ายบุคคลทราบเบือ้งต้น เพ่ือเตรียมให้คําแนะนําการดําเนินการ

ด้านระเบียบวินยั หรืออ่ืน ๆ  

o ส่งสําเนาเร่ืองให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้ อํานวยการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบเร่ือง 

6.2 การรวบรวมข้อเท็จจริง และสัง่การ 

6.2.1 ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน ดําเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะนําผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้มีการ

ประพฤติ หรือปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัย สั่งลงโทษโดย

ปรึกษากับฝ่ายบุคคลเพ่ือให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรการลงโทษด้วย และหาก

ผู้ ดูแลเร่ืองร้องเรียนไม่มีอํานาจสั่งลงโทษ ให้เสนอเป็นลําดับขัน้ไปจนถึงผู้ มีอํานาจ

แล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริง การดําเนินการและการสัง่ลงโทษแล้วแต่

กรณี ไปให้กรรมการผู้ อํานวยการ 
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6.2.2 กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผู้ ไมร่ะบุช่ือ และไมส่ามารถหาข้อมลูเพ่ิมเติมได้เพียงพอ ให้

ผู้ ดูแลเร่ืองร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเก่ียวกับเร่ือง

ร้องเรียนนัน้ไปท่ีกรรมการผู้ อํานวยการ โดยผ่านผู้บังคบับัญชาตามลําดบัขัน้ เพ่ือขอ

แนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป หากกรรมการผู้ อํานวยการไม่สามารถ

ดําเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนัน้จะถูกปิดเร่ืองไป และให้ผู้ ดูแลเร่ือง

ร้องเรียนส่งสําเนาให้ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนทราบ เพ่ือรายงานแก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

6.2.3 หากผู้ ดูแลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด 

หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนําแก่ผู้ ถูกร้องเรียน หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องให้มีการประพฤติ หรือปฏิบติัท่ีเหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิด

เร่ืองโดยไม่ มีการลงโทษใด ๆ  ให้ผู้ ดูแล เร่ืองร้องเรียนเสนอเร่ืองดังกล่าวแก่

ผู้ บังคับบัญ ชาลําดับ เหนือขึน้ ไป  เพ่ือขออนุมัติ ปิดเร่ือง และสําเนาเร่ืองให้ผู้

ประสานงานเร่ืองร้องเรียน เพ่ือแจ้งแก่ผู้ ร้องเรียนทราบ และรายงานแก่กรรมการ

ผู้ อํานวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 
 

6.3 การสอบสวนข้อเท็จจริง 

6.3.1 ในกรณีท่ีผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน และฝ่ายบุคคลเห็นว่าจะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้

ฝ่ายบคุคลเสนอเร่ืองตอ่กรรมการผู้ อํานวยการ สอบสวนข้อเท็จจริงตอ่ไป 

6.3.2 เม่ือมีผลสัง่การของกรรมการผู้ อํานวยการแล้ว ให้แจ้งผลให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนทราบ 

เพ่ือดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 

6.4 การแจ้งผลสรุปตอ่ผู้ ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข 

6.4.1 ผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียน ดําเนินการตามคําสัง่การของกรรมการผู้ อํานวยการ ให้ข้อแนะนํา

ให้มีการประพฤติ หรือปฏิบัติท่ี เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้

ประสานงานเร่ืองร้องเรียนทราบด้วย 

6.4.2 ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน แจ้งผลการดําเนินการให้กบัผู้ ร้องเรียนทราบ และบันทึก

ผลการดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนไว้ โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

เป็นรายไตรมาส 

6.4.3 ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานกรรมการ

ผู้ อํานวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
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7. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือผิดช่องทาง 

หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคํา หรือให้ข้อมูลใด ๆ ท่ีพิสูจน์ได้ว่ากระทําโดยไม่สุจริต 

หรือทําผิดช่องทาง กรณี เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็น

บุคคลภายนอกท่ีการกระทํานัน้ทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯจะดําเนินคดีกับบุคคล

นัน้ ๆ ด้วย 

 

8. ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 

ในกรณีท่ีผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียนละเลย หรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายนี ้ผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป จะต้อง

ได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัด้วย 

 

9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน 

9.1 บริษัทจะเก็บข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน และผู้ถกูร้องเรียน เป็นความลบั 

9.2 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ

ผู้รายงานแหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

9.3 ผู้ ท่ีได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมและ          

เป็นธรรม 

9.4 กรณีท่ีผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นวา่ตนอาจได้รับความ

ไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือ

บริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย 

หรือความไมป่ลอดภยั 

9.5 บริษัทจะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการ

เปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทํางาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน 

เลิกจ้าง หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้งเบาะแส 

หรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

จงึแจ้งมาเพ่ือทราบ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 


