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ประกาศ เลขที่ 024/2565

นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) มีแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมตำม
หลักบรรษัทภิบำลที่ดี และยึดมัน่ ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั ได้จดั ทำนโยบำยในกำรแจ้ง
เบำะแสกำรกระทำผิดขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ควำมสำคัญแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นบุคลำกรจำกภำยในหรื อภำยนอก
องค์กร สำมำรถแจ้งเบำะแสในกรณี ที่อำจเกิดกำรทุจริ ต หรื อกำรกระทำที่ผิดต่อจริ ยธรรมหรื อจรรยำบรรณทำงธุรกิจหรื อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุ งแก้ไขหรื อดำเนิน กำรให้เกิดควำมถูกต้อง เหมำะสม โปร่ งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผูแ้ จ้ง
เบำะแสและเรื่ องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็ นควำมลับ เพื่อป้องกันกรณี ถูกละเมิดสิ ทธิ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสำมำรถแจ้งเบำะแสได้โดยทันทีหำกมีเบำะแสเกี่ยวกับกำรประพฤติผิด หรื อมี
พฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ำกระทำผิดจำกกำรปฎิบตั ิที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำรทุจริ ต
รวมทั้งจริ ยธรรมและจรรยำบรรณในกำรทำธุรกิจ
1.2 เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั มีควำมถูกต้อง เหมำะสม โปร่ งใส และยุติธรรม สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และป้องกันควำมเสี่ ยงในควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้น
1.3 เพื่อให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรกำรแจ้งเบำะแสจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก กลุ่ม เพื่อคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่สุจริ ต โดย
ข้อมูลของผูแ้ จ้งเบำะแสและเรื่ องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็ นควำมลับโดยไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น
2. คำจำกัดควำม
2.1 “กำรแจ้งเบำะแส” หมำยถึง กำรให้ขอ้ มูลต่อบริ ษทั ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรที่เชื่อได้ว่ำมีกำรกระทำผิดตำมข้อ 1.1
2.2 “ผูแ้ จ้งเบำะแส” หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นบุคลำกรจำกภำยในหรื อ
ภำยนอกองค์กร
2.3 “ผูร้ ับแจ้งเบำะแส” หมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.4 “ผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ” หมำยถึง เลขำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูจ้ ดั กำรกลุ่มงำน
ตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำฝ่ ำยกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน หรื อบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
3. ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส
3.1 อีเมลล์: whistleblowing@zcomsec.com
3.2 ส่งจดหมำยถึง หรื อติดต่อ:
นำงสำว ศศิพกั ตร์ สุ วรรณพิบูลย์ (หัวหน้ำฝ่ ำยกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน) โทร: +66(0)2-088-8216
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นำงสำว จิตธิกำนต์ เรื องปรำชญ์ (ผูจ้ ดั กำรอำวุโส กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน) โทร: +66(0)2-088-8154
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 9 อำคำร จี ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ชั้น 15 เซ้ำท์วิง
ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
4. หลักกำรพิจำรณำเบำะแส
4.1 ข้อมูลกำรแจ้งเบำะแสควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนำที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
4.2 เรื่ องที่ไม่ระบุผแู ้ จ้งเบำะแส จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำและไม่กระทำกำรใดใดทั้งสิ้น
4.3 ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในกำรสื บสวนเรื่ องทุจริ ตจะต้องเก็บข้อมูลและผลกำรสื บสวนไว้เป็ นควำมลับ
5. แนวทำงกำรปฏิบตั ิ
5.1 ผูแ้ จ้งเบำะแสสำมำรถแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดตำมข้อ 1.1 เป็ นวำจำ หรื อลำยลักษณ์อกั ษรและลงนำม ไปยังผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสตำมข้อ 3
5.2 ผูร้ ับแจ้งเบำะแสจะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็ นควำมลับโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทรำบ หำกนำข้อมูลที่ล่วงรู ้ไป
เปิ ดเผย บริ ษทั จะพิจำรณำโทษทำงวินยั
5.3 ผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลกำรแจ้งเบำะแสนั้น ว่ำมีควำมเป็ นไปได้ที่จะเกิดกำร
ประพฤติผิดหรื อมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ำกระทำผิดตำมข้อ 1.1 หรื อไม่
5.3.1 กรณี ที่ขอ้ กล่ำวหำนั้นไม่เข้ำข่ำยหรื อไม่เป็ นที่น่ำสงสัยเพียงพอที่จะเกิดกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต และไม่มี
ควำมจ ำเป็ นต้อ งสื บ สวน ให้ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรแจ้งเบำะแสต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีขอ้ สงสัย ผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะต้องแจ้งไปยังผูแ้ จ้งเบำะแสให้ทรำบว่ำเหตุใดจึงไม่มีกำรสื บสวน
5.3.2 กรณี ที่ข้อกล่ำวหำนั้นเข้ำข่ำยหรื อเป็ นที่ น่ำสงสัยเพียงพอที่ จะเกิ ด กำรกระทำผิดหรื อ กำรทุจริ ต และมี ควำม
จำเป็ นต้องสื บสวน ให้ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อหำข้อเท็จจริ งหรื อแนะนำวิธีกำรแก้ไขที่เหมำะสม
หรื อกำรดำเนินกำรทำงวินยั ตำมที่เห็นสมควร
5.4 ผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบจัดทำรำยงำนสรุ ปข้อเท็จจริ งเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยผ่ำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
5.5 เมื่อกำรสอบสวนสิ้ นสุ ดลง ผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบจะดำเนินกำรแจ้งให้ผูแ้ จ้งเบำะแสทรำบ
ถึงผลกำรสอบสวนดังกล่ำว
5.6 ข้อ มู ล กำรแจ้ง เบำะแสและเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมดจะถู ก เก็ บ ไว้เ ป็ นควำมลับ โดยผู ้ที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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6. มำตรกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส
ผูแ้ จ้งเบำะแสโดยควำมสุ จริ ตใจจะได้รับกำรคุม้ ครองที่เหมำะสม โดยบริ ษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบำะแสเป็ น
ควำมลับ หำกกรณี ที่บริ ษทั มีควำมจำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเฉพำะข้อมูลที่จำเป็ นเท่ำนั้น โดยคำนึงถึง
ควำมปลอดภัยและควำมเสี ยหำยของผูแ้ จ้งเบำะแส
7. กำรแจ้งเบำะแสอันเป็ นเท็จ
ผูแ้ จ้งเบำะแสย่อมตระหนักและเข้ำใจเป็ นอย่ำงดีว่ำกำรแจ้งเบำะแสจะต้องกระทำโดยสุ จริ ต ไม่มีเจตนำกลัน่ แกล้งองค์กรหรื อ
บุคคล หรื อโดยมีเจตนำไม่สุจริ ต ไม่เป็ นธรรม หำกผูแ้ จ้งเบำะแสได้ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ บริ ษทั จะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
บริ ษทั หรื อตำมระเบียบของบริ ษทั หรื อตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผูแ้ จ้งเบำะแส ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี ต่อไป
8. กำรทบทวนนโยบำย
บริ ษทั จะทบทวนนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง หรื อ
เพื่อรับทรำบหำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นประจำทุกปี และจะเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อรับทรำบด้วยเช่นกัน
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ นโยบำยดังกล่ำวสอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง มีประสิ ทธิผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
9. วันที่มีผลบังคับ
ให้ น โยบำยกำรแจ้ง เบำะแสกำรกระท ำผิ ด นี้ มี ผ ลบัง คับ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 25 มี น ำคม 2565 เป็ นต้น ไป จนกว่ ำ จะมี ป ระกำศ
เปลี่ยนแปลง
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
วันที่

ประกำศ เลขที่

สถำนะ

รำยละเอียดกำรแก้ไข

28 มกรำคม 2565

003/2565 (เก่ำ)

ยกเลิก

-

25 มีนำคม 2565

024/2565

มีผลบังคับใช้

-

เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั

มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 25 มีนำคม 2565 เป็ นต้นไป
x

-ลงนาม-

.

นำยประกฤต ธัญวลัย
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
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