
 

นโยบายการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทจุริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัคาดหมายวา่ บคุลากรของบรษิทัจะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ีและมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยสนับสนุนใหม้ีการสอบถามกรณีมีขอ้สงสยัหรือขอ้ขอ้งใจเกียวกบัมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั รวมทงัเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนรอ้งเรียนเมือพบพฤติกรรมทไีม่เหมาะสมหรือขดัต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั หรือสอบถามขอ้ขอ้งใจไดท้ ี คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 

หรอืผูบ้งัคบับญัชา 

บริษทัจะรบัฟงัทุกขอ้รอ้งเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทงัใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กาํหนดระยะเวลาสอบสวน 

อย่างเหมาะสม ชือของผูร้อ้งเรียนจะถูกปิดเป็นความลบั ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครอง ไม่ใหถู้กกลนัแกลง้ ทงัในระหว่างการสอบสวน  

และภายหลงัการสอบสวน 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพือส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัดําเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้ง 

กบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทดีี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัคาดหวงัใหทุ้กคนรายงาน 

โดยสุจรติถงึการปฏบิตัทิขีดั หรอืสงสยัวา่จะขดัต่อเรอืงดงักล่าวใหบ้ริษทัรบัทราบ ซึงบริษทัจะไดป้รบัปรุงแกไ้ข หรือดาํเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้ง 

เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีมีการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลโดยสุจริต 

แก่ผูร้บัเรอืงรอ้งเรยีนดว้ย 

1.2 เพอืใหม้นัใจวา่ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทั ทาํหนา้ทดูีแล และใหค้ําแนะนํา ตลอดจนสอดส่องการกระทาํ

ต่าง ๆ ของบคุลากรของบรษิทัใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้ง และผูแ้จง้เรอืงดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระทาํดว้ยสุจรติใจ 

2. ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชนั 

2.1 เมอืมขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระทาํทฝ่ีาฝืน หลกัปฎบิตัทิดีใีนเรอืงต่อไปน ี

 การฝ่าฝืนการปฏบิตัติามหลกัการ และแนวปฏบิตัขิองนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

 การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตังิาน 

 การกระทาํทจุรติ 

2.2 พบการกระทาํททีาํใหเ้กดิความสงสยั และเกดิผลเสยีต่อบรษิทั 

3. ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชนั ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม 

3.1 ไปรษณีย ์

นาํส่งท ีคณะกรรมการบรษิัท หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ หรอื เลขานุการบรษิัท หรอื ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

หอ้ง 1308 ชนั 13/1 อาคารสาธรซติีทาวเวอร ์เลขท ี175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

3.2 โทรศพัท ์: (662) 679-6565 โทรสาร : (662) 287-3153 

 



 

3.3 อเีมล 

คณะกรรมการบรษิัท : whistleblowing.director@ticon.co.th 

คณะกรรมการตรวจสอบ : whistleblowing.ac@ticon.co.th 

เลขานุการบรษิัท : whistleblowing.secretary@ticon.co.th 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ : whistleblowing.hr@ticon.co.th 

3.4 เวบ็ไซต ์: www.ticon.co.th/th/ir 

4. เงอืนไขและการพจิารณาเบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชนั 

4.1 รายละเอยีดของเบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชนั ตอ้งเป็นความจริง มีความชดัเจน หรือพอทจีะนําสืบหาขอ้เทจ็จริง  

เพอืดาํเนินการต่อไปได ้

4.2 ผูท้แีจง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน สามารถเลอืกทจีะไม่เปิดเผยชอื ทอียู่ หมายเลขโทรศพัทท์ตีิดต่อได ้หากเหน็ว่า การเปิดเผยนนั

จะทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะทาํใหส้ามารถรายงานความคืบหนา้ สอบถามขอ้มูล 

ทเีป็นประโยชนเ์พมิเตมิ ชแีจงขอ้เทจ็จรงิใหท้ราบ หรอืบรรเทาความเสยีหายไดส้ะดวก และรวดเรว็ยงิขนึ 

4.3 ขอ้มูลทีไดร้บัจะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยชือผูท้ีแจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ไดร้ ับ 

ความยนิยอม 

4.4 ผูท้แีจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีน จะไดร้บัความคุม้ครอง ไม่วา่จะเป็นพนกังาน หรอืบคุคลภายนอก 

4.5 ระยะเวลาในการดําเนินการเรืองรอ้งเรียน ขึนอยู่กบัความซบัซอ้นของเรือง ความเพียงพอของเอกสารหลกัฐานทีไดร้ ับ 

จากผูร้อ้งเรยีน รวมถงึเอกสารหลกัฐาน และคาํชแีจงของผูถ้กูรอ้งเรยีน 

4.6 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน และผูม้ีส่วนเกียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บขอ้มูลทีเกียวขอ้งเป็นความลบั  

จะเปิดเผยเทา่ทจีาํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง แหล่งทมีา

ของขอ้มูล หรอืบคุคลทเีกยีวขอ้ง 

4.7 บรษิทัจะไม่รบัเรอืงรอ้งเรยีนการกระทาํทจุรติ ดงัต่อไปน ี

4.7.1 เรอืงทคีณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามระเบยีบของบริษทัรบัไวพ้ิจารณาเสร็จสินแลว้ และไม่มีพยานหลกัฐานใหม่ 

ซงึเป็นสาระสาํคญัเพมิเตมิ 

4.7.2 เรอืงทผูีถ้กูรอ้งเรยีนพน้จากการเป็นพนกังานของบรษิทัก่อนถกูกลา่วหาเกนิกวา่หา้ปี 

4.7.3 เรอืงทไีม่ระบพุยานหลกัฐานหรอืระบพุฤตกิารณ์การกระทาํการทจุรติทชีดัแจง้เพยีงพอทจีะดาํเนินการสบืหาขอ้เทจ็จรงิได ้

4.7.4 เรืองทลี่วงเลยมาเกินกว่าหา้ปีนบัตงัแต่วนัทกีระทาํการทุจริตจนถงึวนัทแีจง้เรืองรอ้งเรียน และเป็นเรืองทไีม่อาจหา

พยานหลกัฐานเพยีงพอทจีะดาํเนินการต่อไปได ้

5. กลุ่มบคุคลทเีกยีวขอ้ง 

5.1 ผูแ้จง้ขอ้มูล หมายถงึ ผูท้แีจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีน 

5.2 ผูร้บัเรอืงรอ้งเรยีน หมายถงึ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบรษิทั ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

หรอืผูบ้งัคบับญัชา 



 

5.3 ผูป้ระสานงานเรอืงรอ้งเรยีน หมายถงึ ผูท้าํหนา้ทเีก็บขอ้มูลเบืองตน้ ประสานงาน และเก็บผลสรุปของการดาํเนินงาน 

ไดแ้ก่ เลขานุการบรษิทั ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

5.4 ผูดู้แลเรอืงรอ้งเรยีน หมายถงึ ผูบ้งัคับบญัชาโดยตรงของผู ท้ีถูกรอ้งเรียน หรือผูบ้ ังคับบญัชาเหนือขึนไป 

ของฝ่ายงานทถีกูรอ้งเรยีน 

5.5 ผูดู้แลเรอืงระเบยีบวนิยั หมายถงึ ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

5.6 กรรมการผูจ้ดัการ 

5.7 คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. กระบวนการในการจดัการกบัเรอืงทมีกีารรอ้งเรยีน 

6.1 การลงทะเบยีน และส่งเรอืง 

6.1.1 ผูป้ระสานงานเรืองรอ้งเรียน ลงทะเบียนรบัเรืองรอ้งเรียน และกําหนดวนัแจง้ความคืบหนา้ของเรืองทีรอ้งเรียน 

แก่ผูร้อ้งเรยีน ดงัน ี

 กรณีทมีผีลกระทบต่อชอืเสยีงของบรษิทัอยา่งรา้ยแรง ใหด้าํเนินการโดยด่วนทสีุด 

 กรณีอนื ใหด้าํเนินการโดยเรว็ 

 กรณีทีเป็นการสอบถามทวัไป เช่น คําถามเกียวกบัราคาหุน้ การจ่ายเงนิปนัผล จะไม่มีการลงทะเบียนรบัเรือง  

แต่จะส่งเรอืงใหก้บัฝ่ายงานทรีบัผดิชอบเรอืงนนั ๆ โดยตรง เพอืตอบขอ้ซกัถามแก่ผูส้อบถาม 

6.1.2 ผูป้ระสานงานเรอืงรอ้งเรยีน ลงบนัทกึขอ้มูลจากผูร้อ้งเรยีน ดงัน ี

 ชอืผูร้อ้งเรยีน ยกเวน้กรณีทไีม่ไดร้ะบชุอื 

 วนัทรีอ้งเรยีน 

 ชอืบคุคล หรอืเหตกุารณ์ทรีอ้งเรยีน 

 ขอ้มูลทเีกยีวขอ้งอนื ๆ 

6.1.3 เมอืลงทะเบยีนรบัเรอืงรอ้งเรยีนแลว้ ใหก้าํหนดขนัความลบัตามเนือหาของเรือง (ยกเวน้กรณีทเีป็นการสอบถามทวัไป)  

และดาํเนินการดงัน ี

 ส่งใหผู้ดู้แลเรอืงรอ้งเรยีนดาํเนินการหาขอ้เทจ็จรงิ และสงัการตามอาํนาจหนา้ททีมี ี

 ส่งสําเนาเรืองใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยท์ราบเบืองตน้ เพือเตรียมใหค้ําแนะนําการดําเนินการดา้นระเบียบวินัย  

หรอือนื ๆ 

 ส่งสาํเนาเรอืงใหก้รรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเรอืง 

6.2 การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และสงัการ 

6.2.1 ผูดู้แลเรืองรอ้งเรียน ดาํเนินการหาขอ้เทจ็จริง และใหข้อ้แนะนําผูท้เีกียวขอ้งใหม้ีการประพฤติ หรือปฏิบตัิทเีหมาะสม

ต่อไป หากตอ้งมีการลงโทษทางวนิยั สงัลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์พือใหก้ารลงโทษเป็นไปตามมาตรการลงโทษ และหากผูดู้แล 

เรืองรอ้งเรียนไม่มีอํานาจสงัลงโทษใหเ้สนอเป็นล ําด ับชนัไปจนถึงผูม้ีอํานาจแลว้แต่กรณี และใหส้่งผลการหาขอ้เท็จจริง การดําเนินการ 

และการสงัลงโทษแลว้แต่กรณีไปใหก้รรมการผูจ้ดัการ โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั เพอืทราบ หรอืพจิารณาสงัการ 



 

6.2.2 กรณีเป็นเรอืงรอ้งเรยีนจากผูไ้ม่ระบุชือ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพิมเติมไดเ้พียงพอ ใหผู้ดู้แลเรืองรอ้งเรียนส่งรายงาน 

ผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเหน็เกียวกบัเรืองรอ้งเรียนนันไปทีกรรมการผูจ้ ัดการ โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั เพือขอแนวทาง 

การดําเนินการทีเหมาะสมต่อไป หากกรรมการผูจ้ ัดการเห็นว่าไม่สามารถดําเนินการตามขอ้รอ้งเรียนได ้ขอ้รอ้งเรียนนันจะถูกปิดเรืองไป  

และใหผู้ดู้แลเรอืงรอ้งเรยีนส่งสาํเนาใหผู้ป้ระสานงานเรอืงรอ้งเรยีนทราบ เพอืรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 หากผูดู้แลเรืองรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ผูถู้กรอ้งเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรืองทีเก ิดจาก 

ความเขา้ใจผดิ หรือไดใ้หข้อ้แนะนําแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรือผูท้เีกียวขอ้งใหม้ีการประพฤติ หรือปฏิบตัิทเีหมาะสมแลว้ และพิจารณาเหน็ว่า ควรให ้

ปิดเรอืงโดยไม่มกีารลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรอืงรอ้งเรยีนเสนอเรอืงดงักลา่วแก่ผูบ้งัคบับญัชาลาํดบัเหนือขนึไป เพือขออนุมตัิปิดเรือง และสาํเนาเรือง

ใหผู้ป้ระสานงานเรอืงรอ้งเรยีน เพอืแจง้แก่ผูร้อ้งเรยีนทราบ จากนนัรายงานแก่กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

6.3 การสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

6.3.1 ในกรณีทผูีดู้แลเรืองรอ้งเรียน และฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เหน็ว่าจะตอ้งมีการลงโทษทางวนิยั ใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษย์

เสนอเรอืงต่อกรรมการผูจ้ดัการ สอบสวนขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

6.3.2 เมอืมผีลสงัการของกรรมการผูจ้ดัการแลว้ ใหแ้จง้ผลใหผู้ดู้แลเรอืงรอ้งเรยีนทราบ เพอืดาํเนินการตามขนัตอนต่อไป 

6.4 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

6.4.1 ผูดู้แลเรอืงรอ้งเรยีน ดาํเนินการตามคาํสงัของกรรมการผูจ้ดัการ ใหข้อ้แนะนําใหม้ีการประพฤติ หรือปฏิบตัิทเีหมาะสม

ต่อไป แลว้แจง้ผลการดาํเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรอืงรอ้งเรยีนทราบ 

6.4.2 ผูป้ระสานงานเรืองรอ้งเรียน แจง้ผลการดาํเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรียนทราบ และบนัทึกผลของการดาํเนินการเกียวกบั 

เรอืงรอ้งเรยีนไว ้โดยนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

6.4.3 ผูป้ระสานงานเรอืงรอ้งเรยีน ตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) และรายงานใหก้รรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบ 

7. การรอ้งเรยีนโดยไม่สจุรติ 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน ใหถ้อ้ยคาํ หรอืใหข้อ้มูลใด ๆ ทพีิสูจน์ไดว้่าเป็นการกระทาํโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลากรของบริษทั

จะไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็นบคุคลภายนอกทเีป็นผูก้ระทาํใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย ทางบรษิทัจะดาํเนินคดกีบับคุคลนนัต่อไป 

8. มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน 

8.1 บรษิทัจะเกบ็ขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน และผูถ้กูรอ้งเรยีน เป็นความลบั 

8.2 บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลเทา่ทจีาํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงานแหล่งทมีาของขอ้มูล หรือบุคคล

ทเีกยีวขอ้ง 

8.3 ผูท้ไีดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทเีหมาะสมและเป็นธรรม 

8.4 กรณีทีผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ใีหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง เหน็ว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิด 

ความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถรอ้งขอใหบ้ริษทักาํหนดมาตรการคุม้ครองทเีหมาะสม

ก็ได ้หรือบริษทัอาจกําหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ใีหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเหน็ว่า 

เป็นเรอืงทมีแีนวโนม้ทจีะเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรอืความไม่ปลอดภยั 



 

8.5 บรษิทัจะไม่กระทาํการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน ไม่วา่จะโดยการเปลยีนแปลงตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน 

สถานททีาํงาน สงัพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลกิจา้ง หรือกระทาํการอืนใดทมีีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส  

ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

9. บทลงโทษเมอืไม่ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัถอืเป็นส่วนหนึงของวินัยในการปฏิบตัิงาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

ทไีม่ปฏิบตัิตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจํากดั พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้งต่อไป 


