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นโยบายร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสการกระท าความผดิ 

บรษิัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส เพื่อรับเร ื่องร้องเรยีนหรอืข้อคิดเห็น หรอืข้อเสนอแนะจากผู้มี

ส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรอืมีความเส่ียงทีจ่ะไดรั้บผลกระทบ จากการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ หรอืจากการปฏิบัตหินา้ที่

ของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจ

ส่อถึงการทุจรติ 

o บุคคลที่สามารถแจ้งเร ื่องร้องเรยีน 

พนักงานของบรษิัทฯ หรอืบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรอืทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ

ของบรษิัทฯ หรอืจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ ที่ฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรอืหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบ ข้อบังคับของ

บรษิัทฯ รวมถึงการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจรติ ทั้งนี้ บรษิัทฯส่งเสรมิให้ผู้แจ้งเร ื่องร้องเรยีนเปิดเผยตัวตนให้ทราบ และให้

ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ 

o กระบวนการการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส 

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี 

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย หรอืระเบียบข้อบังคับของบรษิัทฯ รวมถึงการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจรติ ของกรรมการ 

ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ ผู้ร้องเรยีนสามารถแจ้งเร ื่องผ่านช่องทางในการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส ส่วนใน

กรณีพนักงานหากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ควรสอบถามหรอืปรกึษาผู้บังคับบัญชาก่อน เป็นล าดับแรก และหากไม่แน่ใจ 

หรอืไม่สะดวกใจที่จะท าเช่นนั้น ให้แจ้งเร ื่องผ่านช่องทางในการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสเมื่อผู้รับเร ื่องร้องเรยีนรับเร ื่อง

ร้องเรยีนแล้วสามารถพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืส่งเร ื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็น

อิสระในการด าเนินการตามเนื้อหาหรอืประเด็นที่ได้รับการร้องเรยีนเพื่อด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิพร้อมทั้งติดตาม

ความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรยีนที่ได้รับ โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

(1) หากเร ื่องร้องเรยีนเป็นการกระท าฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวธิีปฏิบัติด้านบุคคลให้น าส่งผู้จัดการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

(2) หากเร ื่องร้องเรยีนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบรษิัทฯ ให้น าส่งเลขานุการบรษิัท 

(3) หากเร ื่องร้องเรยีนเป็นการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจรติ ซึ่งหมายถึงการกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้

โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรอืผู้อ่ืน เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การฉ้อโกง เป็นต้น ให้น าส่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

(4) ในกรณีที่เร ื่องร้องเรยีนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเร ื่องที่ซับซ้อนหรอืเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น าส่ง

กรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ(Investigation Committee) ส าหรับ

ด าเนินการตรวจสอบเร ื่องดังกล่าว 

(5) จากนั้นให้แจ้งการรับเร ื่องร้องเรยีนดังกล่าวไปยังเลขานุการบรษิัทหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ 

เพื่อลงทะเบียนเร ื่องร้องเรยีน บันทึกข้อมูล ส าหรับติดตามความคืบหน้าการด าเนินการข้อร้องเรยีนนั้นๆ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบรษิัทฯ หรอืกระท าการทุจรติ

จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวนิัยตามระเบียบบรษิัทฯ ที่ก าหนดไว้ และ/หรอื อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการ

กระท านั้นผิดกฎหมาย 
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o การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ 

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลมานั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือน

ข้อเท็จจรงิ หรอืเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อ่ืน ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบรษิัทฯ ส่วนการ

ก าหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบรษิัทฯและ/หรอื บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร ื่องร้องเรยีนหรอืผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ผู้แจ้งเร ื่องร้องเรยีนหรอืผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบรษิัทฯ เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลง

ต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรอืการกระท าอ่ืนใดที่ไม่เป็นธรรม

แก่ผู้แจ้งเร ื่องร้องเรยีน หรอืผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับเร ื่องร้องเรยีน บรษิัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่

เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเร ื่องหรอื

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเร ื่องร้องเรยีนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เว้นแต่ที่จ าเป็นต้องเปิดเผย

ตามข้อก าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลออกไปเปิดเผยบรษิัทฯ จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบ

ข้อบังคับของบรษิัทฯ และ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี 

o ช่องทางในการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส 

ผู้แจ้งเร ื่องร้องเรยีนสามารถแจ้งเร ื่องร้องเรยีนหรอืเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้

– ประธานกรรมการ หรอื  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื  

กรรมการผู้จัดการ หรอื  

เลขานุการบรษิัท 

– บรษิัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี11140 

– Information@tpic.co.th   

(เลขานุการบรษิัทเป็นผู้รับเร ื่องเพื่อส่งต่อให้ผู้รับเร ื่องร้องเรยีนข้างต้น) 
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