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นโยบายการรบัเรื�องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาํผิด (Whistleblowing Policy) 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
 

บรษิทั ทคีวิเอ็มคอร์ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") ตระหนักถึงความสําคญัของการป้องกนัการทจุรติและการ
กระทาํผดิที�อาจเกดิขึ+นจากการปฏบิตังิานและการตดิต่อกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อการตดัสนิใจและการดาํเนินงาน
ทางธรุกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึกาํหนดกลไกในการรบัเรื�องรอ้งเรยีนและการดาํเนินการกรณีมกีารชี+เบาะแสเกี�ยวกบัการกระทาํ
ผดิกฎหมาย กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หรอืพฤตกิรรมที�อาจสอ่ถึงการทจุรติคอรร์ปัชั �นของบุคลากรของ
บรษิทัฯ ซึ�งรวมถงึมาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแส ตามนโยบายการรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทุจรติและการกระทาํผดิ
ฉบบันี+เพื�อเป็นแนวทางปฏบิตัทิี�ชดัเจน และเพื�อใหก้ารรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติและการกระทาํผดิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
6. วตัถปุระสงค ์

E.E. เพื�อใหก้ารดาํเนนิการเกี�ยวกบัการรบัเรื�องรอ้งเรยีน การแจง้เบาะแสการทจุรติ การประพฤตมิชิอบ และการปฏบิตัทิี�
ขดัต่อระเบยีบของบรษิทัฯ มแีบบแผนที�เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

E.G. เพื�อใหก้รรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที�กระทาํการแทนบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุตธิรรม 
และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย การกาํกบัดแูลกจิการที�ดแีละจรยิธรรมธุรกจิรวมทั +งระเบยีบ
ต่าง ๆ ของบรษิทัฯ 

E.I. เพื�อใหผู้้ที�ตอ้งการแจง้ถงึการปฏบิตังิานของกรรมการ พนกังาน หรอืบุคคลใด ๆ ที�กระทาํการแทนบรษิทัฯ ที�ขดั
หรอืสงสยัวา่จะขดัตอ่เรื�องดงักลา่วขา้งตน้ใหบ้รษิทัฯ ทราบ โดยผา่นชอ่งทางการแจง้ต่าง ๆ ที�บรษิทัฯจดัเตรยีมให ้

E.J. เพื�อใหผู้้แจง้เรื�องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสและบุคคลใดที�ใหค้วามร่วมมอืกบับรษิัทฯ ด้วยความสุจรติใจได้รบัความ
คุม้ครอง รวมถงึไดร้บัการป้องกนัจากการถูกกลั �นแกลง้อนัเนื�องมาจากการรอ้งเรยีนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

:. นิยาม 
G.E. บุคลากรของบรษิทัฯ หมายถงึ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ 
G.G. การกระทาํผดิ หมายถึง การกระทาํหรอืละเวน้การกระทาํใด ๆ ของบุคลากรของบรษิทั ซึ�งเป็นการฝ่าฝืนกฎบตัร

และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ขอ้บงัคบัการทาํงาน นโยบาย และระเบยีบต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ตลอดจน
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

G.I. การทจุรติคอรร์ปัชั �น หรอื คอรร์ปัชั �น (Corruption) หมายถงึ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัใินตาํแหน่งหน้าที�หรอื
ใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหน้าที�โดยมชิอบ ฝ่าฝืนกฎหมาย จรยิธรรม ระเบยีบ นโยบาย หรอืกฎบตัรและจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) ของบรษิทัฯ เพื�อการแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรไดไ้ม่ว่าในรปูแบบใด อาท ิการใหห้รอืรบั
สนิบน การนําเสนอ การใหค้ํามั �นว่าจะให ้การขอ หรอืเรยีกรอ้ง ซึ�งเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์อื�นใดซึ�งไม่
เหมาะสม กบัเจา้หน้าที�ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน หรอืบุคคลอื�นใดที�มคีวามเกี�ยวขอ้งทางธุรกจิ 
เพื�อใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที�เพื�อใหไ้ด้มา เอื+อประโยชน์ หรอืรกัษาไว้ซึ�งธุรกจิหรอื
ประโยชน์อื�นใดที�ไมเ่หมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่เป็นกรณีที�กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ�นหรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

G.J. ผูร้อ้งเรยีนผูแ้จง้เรื�องรอ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบาะแส หมายถงึ บุคลากรของบรษิทัฯ รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีต่าง ๆ ซึ�งได้
รอ้งเรยีนการทุจรติหรอืกระทาํผดิใด ๆ ที�เกดิขึ+นในบรษิทัฯ 

;. ขอบเขตของเรื�องร้องเรียนหรือเบาะแส 
I.E. บุคลากรของบรษิทัฯ หรอืบุคคลใด ๆ ที�กระทาํการแทนบรษิทัฯ อาจถูกรอ้งเรยีนตามระเบยีบนี+หากมกีารกระทาํที�

ฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย หรอืระเบยีบของบรษิทัฯ รวมถงึนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ และกฎบตัรและ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบรษิทัฯ 
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ทั +งนี+ เหตุการณ์ที�อาจนําไปสูก่ารใชก้ลไกตามนโยบายฉบบันี+อาจครอบคลุมการประพฤตอินัมชิอบในรปูแบบต่าง ๆ ซึ�ง
รวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเฉพาะเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี+ 

I.E.E. การกระทาํความผดิทางอาญาหรอืการยุยงใหก้ระทาํความผดิ 
I.E.G. การกระทาํที�สุ่มเสี�ยงใด ๆ ซึ�งรวมถงึการทจุรติ การใหส้นิบน และการขูก่รรโชก 
I.E.I. การไมป่ฏบิตัหิน้าที�หรอืแนวทางปฏบิตัใินดา้นกฎหมายหรอืการกาํกบัดแูล 
I.E.J. การกระทาํ ความประพฤต ิหรอืการละเวน้การกระทาํในทางบญัช ีรายงาน บนัทกึรายการ และแนวทาง

ปฏบิตั ิและ/หรอื การรายงานทางการเงนิหรอืการควบคุมภายในที�มพีริุธหรอืไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน
หรอืแนวทางการปฏบิตัทิ ั �วไป  

I.E.R. เมื�อเกดิเหตุการณ์ที�เป็นอนัตรายต่อสขุภาพหรอืความปลอดภยัของบคุคลใด 
I.E.S. เมื�อเกดิเหตุการณ์ที�ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้ม 
I.E.T. การกระทาํที�เป็นการกระทาํผดิรา้ยแรง 
I.E.U. การกระทาํโดยเจตนาใหบ้รษิทัฯ เสยีหายหรอืเสยีประโยชน์ 
I.E.V. กรณีที�ไม่สามารถแก้ไขหรอืดําเนินการตามขั +นตอนอนัสมเหตุผลในการรายงานเรื�องที�อาจทําใหเ้กดิ

ค่าใชจ้า่ยหรอืความเสยีหายรา้ยแรงต่อบรษิทัฯ โดยไมอ่าจหลกีเลี�ยงได ้
I.E.EW. การปิดบงัการกระทาํความผดิประเภทต่าง ๆ ขา้งตน้โดยเจตนา 

I.G. บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหผู้แ้จง้เรื�องรอ้งเรยีนเปิดเผยตวัตน (เฉพาะกบัหน่วยรบัแจง้เรื�องรอ้งเรยีน) และ/หรอืใหข้อ้มลู
หลกัฐานที�ชดัเจนเพยีงพอ เกี�ยวกบัการประพฤตผิดิ โดยผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนจะตอ้งระบุรายละเอยีดของ
เรื�องที�แจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัทท์ี� สามารถตดิต่อได ้ส่งมายงัช่องทางการรบั
เรื�องรอ้งเรยีนตามที�บรษิทัฯ กาํหนด 

อนึ�ง ในกรณีที�ผูแ้จง้เรื�องรอ้งเรยีนไมเ่ปิดเผยตวัตนใหท้ราบ ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรยีน เมื�อรบัเรื�องรอ้งเรยีน
จะพจิารณาถึงขอ้มลูประกอบเรื�องรอ้งเรยีนว่า มขีอ้มลูที�ระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐานที�มชีดัเจนเพยีงพอ
หรอืไม่ โดยจะไมร่บัเรื�องรอ้งเรยีนหากเป็นเรื�องที�ไมร่ะบุพยาน หลกัฐาน หรอืพฤตกิารณ์กระทาํการทจุรติ หรอืประพฤติ
ผดิที�ชดัเจนเพยีงพอที�จะดําเนินการสบืสอบสวนขอ้เทจ็จรงิได ้หรอืเป็นเรื�องที�ผ่านการรอ้งเรยีนและมกีารวนิิจฉยัเสรจ็
เดด็ขาดอย่างเป็นธรรมแลว้และไมม่พียานหลกัฐานใหมซ่ึ�งเป็นสาระสาํคญัเพิ�มเตมิ 

=. ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสหรอืการรอ้งเรียน 
   บรษิทัฯ ไดก้าํหนดชอ่งทางการแจง้เบาะแสหรอืรบัขอ้รอ้งเรยีน ไวด้งันี+ 

J.E. ทางไปรษณีย ์ 
นําสง่ที� ประธานกรรมการบรษิทั หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั ทคีวิเอม็คอรป์อเรชั �น จาํกดั 
EGI ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรงุเทพฯ EWGIW 

J.G. ทางอเีมล ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ:  

Maruts211@gmail.com 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ :  
 Rutchaneeporn.po@spu.ac.th 
 chinapat@siamcitylaw.com 
เลขานุการบรษิทั : Supichaya.the@tqm.co.th 

J.I. ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.tqm.co.th  
J.J. กล่องรบัขอ้เสนอแนะ / ความคดิเหน็ / ขอ้รอ้งเรยีน ภายในบรษิทั  
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?. การให้ความคุ้มครองผูแ้จง้เรื�องรอ้งเรียนหรอืเบาะแสและบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

R.E. เพื�อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผู้รอ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูที�กระทาํโดยเจตนาสุจรติ บรษิทัฯ จะปกปิดชื�อ ที�อยู่หรอื
ขอ้มลูใดๆ ที�สามารถระบุตวัผู้รอ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มูลของผู้รอ้งเรยีนและผู้ใหข้อ้มลูไว้เป็น
ความลับ โดยจะจํากดัเฉพาะผู้ที�มหีน้าที�ความรบัผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื�องร้องเรยีนเท่านั +นที�
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้

R.G. ในกรณีที�มกีารรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั �นของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํ
หน้าที�ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน พยาน และบุคคลที�ใหข้อ้มลูในการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ เพื�อไม่ให้
ไดร้บัความเดอืดรอ้น อนัตราย หรอื ความไมช่อบธรรมใด (เช่น [การเปลี�ยนแปลงตําแหน่งงาน หรอืลกัษณะงาน 
และสถานที�ทาํงาน รวมไปถงึการพกังาน ขม่ขู ่หรอืรบกวนการปฏบิตังิาน การเลกิจา้ง หรอืการอื�นใดที�มลีกัษณะ
เป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั +น]) อนัเกดิมาจากการแจง้เบาะแส ร้องเรยีน การเป็นพยานหรอืการให้
ขอ้มลู นอกจากนี+ ผูท้ี�มหีน้าที�รบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องรอ้งเรยีน มหีน้าที�เกบ็รกัษาขอ้มลู 
ขอ้รอ้งเรยีนและเอกสาร หลกัฐานของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลอื�นที�
ไม่มหีน้าที�เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามที�กฎหมายกําหนด 

R.I. นอกจากนี+ บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรอืผลทางลบต่อพนกังานที�ปฏเิสธการกระทาํความผดิหรอื
การคอรร์ปัช ั �น แมว้่าการกระทาํนั +น จะทาํใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิกต็าม 

B. ขั Cนตอน การดาํเนินการและระยะเวลาการสอบสวน 
S.E. เมื�อไดร้บัการแจง้เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายใน หรอืแต่งตั +งคณะกรรมการ

สบืสวน ขอ้เทจ็จรงิ เป็นผูก้ลั �นกรองสบืสวนขอ้เท็จจรงิ และแจง้ผลการตรวจสอบเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรอืผู้
รอ้งเรยีนไดท้ราบ 

S.G. หากการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแล้วพบว่า ขอ้มลูหรอืหลกัฐานที�ม ีมเีหตุผลอนัควรเชื�อได้ว่าผูท้ ี�ถูกกล่าวหาได้กระทํา
ความผดิ หรอืกระทาํการทุจรติคอร์รปัชั �นจรงิ บรษิทัฯ จะใหส้ทิธผิูถู้กกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหา และพสิจูน์
ตนเอง โดยการหาขอ้มลูหรอืหลกัฐาน เพิ�มเตมิ ที�แสดงใหเ้หน็ว่าตนเองไม่มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํอนัทุจรติ
นั +นตามที�ถูกกล่าวหา 

S.I. การสอบสวนจะเริ�มดําเนินการโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะสามารถทําได้ โดยคํานึงถึงลกัษณะความร้ายแรงของข้อ
กล่าวหา/ขอ้รอ้งเรยีน และจะดําเนินการดว้ยความระมดัระวงัเพื�อที�จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอยีด
ของการสอบสวน การตรวจสอบขั +นต้นจะค้นหาขอ้สรุปของการไต่สวน และจะดําเนินการภายใน[หนึ�ง (E)]เดอืน 
นบัแต่วนัที�ไดร้บัขอ้กล่าวหา/ขอ้รอ้งเรยีน 

D. บทลงโทษ 
T.E. หากผูถู้กกล่าวหาไดก้ระทาํความผดิหรอืกระทาํการทจุรติคอรร์ปัชั �นนั +นจรงิ ผูก้ระทาํผดินั +น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ 

ผู้บรหิาร หรอืพนักงาน ย่อมถือว่าเป็นการกระทําผดินโยบายการต่อต้านคอร์รปัชั �น กฎบตัรและจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบที�บรษิทักาํหนดไว ้และหากการกระทาํผดิ
นั +นเป็นการกระทําที�ผดิต่อกฎหมาย ผู้กระทาํผดินั +นอาจจะตอ้งได้รบัโทษทางกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่งและทาง
อาญาหรือตามกฎหมายอื�นด้วย ทั +งนี+  ให้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และ/หรือ คําตัดสินของ
คณะกรรมการตรวจสอบถอืเป็นอนัสิ+นสุด  

T.G. ผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏบิตัติามระเบียบนี+ รวมทั +งมพีฤติกรรมที�กลั �นแกล้งข่มขู ่
ลงโทษทางวนิยั หรอืเลอืกปฏบิตั ิดว้ยวธิกีารอนัไมช่อบธรรม เนื�องมาจากการรอ้งเรยีนต่อผูแ้จง้เรื�องรอ้งเรยีนหรอื
เบาะแส หรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสตามระเบยีบนี+ ถือว่าผู้นั +นกระทําผดิวนิัย [และต้อง
รบัผดิชอบชดใชค้วามเสยีหายแก่บรษิทัฯ หรอืผูท้ ี�ไดร้บัผลกระทบจากการกระทาํดงักล่าว] ตลอดจนรบัผดิในทาง
แพง่และทางอาญาหรอืตามกฎหมายอื�นตอ่ไปดว้ย 
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E. การสื�อสาร 
U.E. บรษิัทฯ จดัใหม้กีารสื�อสารและเผยแพร่นโยบายการรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทุจรติและการกระทําผดิ รวมถงึช่อง

ทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ใหบุ้คลากรและบุคคลภายในบรษิทัฯ รบัทราบผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น 
การปฐมนเิทศกรรมการและพนกังานใหม ่ งานอบรมหรอืสมัมนาประจาํปี การตดิประกาศในบอรด์ประชาสมัพนัธ ์
ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ของบรษิัท เป็นต้น เพื�อให้ทุกคนในองค์กร เขา้ใจ เห็นชอบ และปฏบิตัิตาม
นโยบายและมาตรการดงักลา่วอย่างจรงิจงั  

บรษิทัฯ สื�อสารและเผยแพร่นโยบายการรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทุจรติและการกระทาํผดิ รวมถงึช่องทางการแจง้เบาะแส
หรอืขอ้รอ้งเรยีน ไปยงัสาธารณชน บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ตลอดจน ตวัแทนทางธุรกจิ คู่คา้ทางธุรกจิที�เกี�ยวขอ้ง 
และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทั รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 
เป็นต้น เพื�อสรา้งความเขา้ใจและสนบัสนุนใหย้ดึมั �นในมาตรฐานการรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื�องการต่อตา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชั �นเชน่เดยีวกบับรษิทัฯ 
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