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ประกาศ เลขที่ 024/2565 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
ของ 

บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) มีแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมตำม

หลกับรรษทัภิบำลท่ีดี และยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยบริษทัไดจ้ดัท ำนโยบำยในกำรแจง้

เบำะแสกำรกระท ำผิดขึ้น เพ่ือสนบัสนุนและให้ควำมส ำคญัแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นบุคลำกรจำกภำยในหรือภำยนอก

องคก์ร สำมำรถแจง้เบำะแสในกรณีท่ีอำจเกิดกำรทุจริต หรือกำรกระท ำท่ีผิดต่อจริยธรรมหรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจหรือกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขหรือด ำเนินกำรให้เกิดควำมถูกตอ้ง เหมำะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูแ้จง้

เบำะแสและเร่ืองท่ีแจง้ จะถูกเก็บเป็นควำมลบั เพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิดสิทธิ 

1. วตัถุประสงค์

1.1 เพื่อสนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสำมำรถแจง้เบำะแสไดโ้ดยทนัทีหำกมีเบำะแสเก่ียวกบักำรประพฤติผิด หรือมี

พฤติกรรมอนัชวนสงสัยว่ำกระท ำผิดจำกกำรปฎิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง กำรทุจริต 

รวมทั้งจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรท ำธุรกิจ 

1.2 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัมีควำมถูกตอ้ง เหมำะสม โปร่งใส และยุติธรรม สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดี และป้องกนัควำมเส่ียงในควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้น 

1.3 เพื่อให้ควำมส ำคญัในกระบวนกำรกำรแจง้เบำะแสจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพื่อคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีสุจริต โดย

ขอ้มูลของผูแ้จง้เบำะแสและเร่ืองท่ีแจง้จะถูกเก็บเป็นควำมลบัโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น 

2. ค ำจ ำกดัควำม

2.1 “กำรแจง้เบำะแส” หมำยถึง กำรให้ขอ้มูลต่อบริษทั ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรท่ีเช่ือไดว่้ำมีกำรกระท ำผิดตำมขอ้ 1.1

2.2 “ผูแ้จง้เบำะแส” หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นบุคลำกรจำกภำยในหรือ

ภำยนอกองคก์ร 

2.3 “ผูรั้บแจง้เบำะแส” หมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.4 “ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ” หมำยถึง เลขำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูจ้ดักำรกลุ่มงำน

ตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำฝ่ำยก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน หรือบุคคลอื่นใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

3. ช่องทำงกำรแจง้เบำะแส

3.1 อีเมลล:์ whistleblowing@zcomsec.com

3.2 ส่งจดหมำยถึง หรือติดต่อ:

นำงสำว ศศิพกัตร์ สุวรรณพิบูลย ์(หวัหนำ้ฝ่ำยก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน) โทร: +66(0)2-088-8216 

mailto:whistleblowing@zcomsec.com
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นำงสำว จิตธิกำนต ์เรืองปรำชญ ์(ผูจ้ดักำรอำวุโส กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน) โทร: +66(0)2-088-8154 

บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 9 อำคำร จี ทำวเวอร์ แกรนด ์พระรำม 9 ชั้น 15 เซำ้ทวิ์ง 

ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

4. หลกักำรพิจำรณำเบำะแส 

4.1 ขอ้มูลกำรแจง้เบำะแสควรถูกยกขึ้นดว้ยเจตนำท่ีดี ไม่ใช่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั 

4.2 เร่ืองท่ีไม่ระบุผูแ้จง้เบำะแส จะไม่ไดรั้บกำรพิจำรณำและไม่กระท ำกำรใดใดทั้งส้ิน 

4.3 ผูท่ี้มีส่วนร่วมในกำรสืบสวนเร่ืองทุจริตจะตอ้งเก็บขอ้มูลและผลกำรสืบสวนไวเ้ป็นควำมลบั 

5. แนวทำงกำรปฏิบติั 

5.1 ผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดตำมขอ้ 1.1 เป็นวำจำ หรือลำยลกัษณ์อกัษรและลงนำม ไปยงัผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผำ่นช่องทำงกำรแจง้เบำะแสตำมขอ้ 3 

5.2 ผูรั้บแจง้เบำะแสจะตอ้งเก็บขอ้มูลทั้งหมดเป็นควำมลบัโดยไม่เปิดเผยขอ้มูลให้บุคคลอ่ืนทรำบ หำกน ำขอ้มูลท่ีล่วงรู้ไป

เปิดเผย บริษทัจะพิจำรณำโทษทำงวินยั 

5.3 ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบขอ้มูลกำรแจง้เบำะแสนั้น ว่ำมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะเกิดกำร

ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมอนัชวนสงสัยว่ำกระท ำผิดตำมขอ้ 1.1 หรือไม่ 

5.3.1 กรณีท่ีขอ้กล่ำวหำนั้นไม่เขำ้ข่ำยหรือไม่เป็นท่ีน่ำสงสัยเพียงพอท่ีจะเกิดกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต และไม่มี

ควำมจ ำเป็นต้องสืบสวน ให้ผูท่ี้ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรแจ้งเบำะแสต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีขอ้สงสัย ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะตอ้งแจง้ไปยงัผูแ้จง้เบำะแสให้ทรำบว่ำเหตุใดจึงไม่มีกำรสืบสวน 

5.3.2 กรณีท่ีข้อกล่ำวหำนั้นเข้ำข่ำยหรือเป็นท่ีน่ำสงสัยเพียงพอท่ีจะเกิดกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต และมีควำม

จ ำเป็นตอ้งสืบสวน ให้ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย

คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือหำขอ้เท็จจริงหรือแนะน ำวิธีกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม 

หรือกำรด ำเนินกำรทำงวินยัตำมท่ีเห็นสมควร 

5.4 ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบจดัท ำรำยงำนสรุปขอ้เทจ็จริงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัโดยผำ่น

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.5 เม่ือกำรสอบสวนส้ินสุดลง ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรแจง้ให้ผูแ้จง้เบำะแสทรำบ

ถึงผลกำรสอบสวนดงักล่ำว 

5.6 ข้อมูลกำรแจ้งเบำะแสและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับโดยผู ้ท่ีได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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6. มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส

ผูแ้จง้เบำะแสโดยควำมสุจริตใจจะไดรั้บกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสม  โดยบริษทัจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบำะแสเป็น

ควำมลบั หำกกรณีท่ีบริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูล บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเฉพำะขอ้มูลท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น โดยค ำนึงถึง

ควำมปลอดภยัและควำมเสียหำยของผูแ้จง้เบำะแส

7. กำรแจง้เบำะแสอนัเป็นเทจ็

ผูแ้จง้เบำะแสยอ่มตระหนกัและเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีว่ำกำรแจง้เบำะแสจะตอ้งกระท ำโดยสุจริต ไม่มีเจตนำกลัน่แกลง้องคก์รหรือ

บุคคล หรือโดยมีเจตนำไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หำกผูแ้จง้เบำะแสไดใ้ห้ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ บริษทัจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของ

บริษทั หรือตำมระเบียบของบริษทั หรือตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูแ้จง้เบำะแส ตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณีต่อไป

8. กำรทบทวนนโยบำย

บริษทัจะทบทวนนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติัหำกมีกำรเปล่ียนแปลง หรือ

เพื่อรับทรำบหำกไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเป็นประจ ำทุกปี และจะเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อรับทรำบดว้ยเช่นกนั

เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ นโยบำยดงักล่ำวสอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง มีประสิทธิผลและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทั

9. วนัท่ีมีผลบงัคบั

ให้นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดน้ีมีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี 25 มีนำคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีประกำศ

เปล่ียนแปลง

ประวัติการเปลี่ยนแปลง 

วนัท่ี ประกำศ เลขท่ี สถำนะ รำยละเอียดกำรแกไ้ข 

28 มกรำคม 2565 003/2565 (เก่ำ) ยกเลิก - 

25 มีนำคม 2565 024/2565 มีผลบงัคบัใช ้ - เปล่ียนแปลงช่ือบริษทั


