การแจ้ งเบาะแสและรับข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คำดหวังให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนร่ วมกันสอดส่ องดูแลกำรปฏิ บตั ิตำม
จรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดำเนินกำรให้มีช่องทำงในกำรร้องเรี ยนกำรกระทำ
อันเป็ นกำรฝ่ ำฝื น หรื อเป็ นกำรละเว้นกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมจรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และได้กำหนด
แนวปฏิบตั ิในกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่ องรำวร้องทุกข์ หรื อร้องเรี ยนกำรกระทำอันเป็ นกำรฝ่ ำฝื น หรื อเป็ นกำรละเว้น
กำรปฏิ บตั ิตำมจรรยำบรรณธุ รกิ จไว้ โดยบรรดำข้อมูลที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรี ยนจะถือเป็ น
ข้อมูลควำมลับ ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะทำกำรเก็บรั กษำข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงดี ที่สุด และผูร้ ้ องเรี ยนจะได้รับควำม
คุม้ ครองไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้งในระหว่ำงกำรสอบสวนและภำยหลังกำรสอบสวน อีกทั้งจะดำเนินกำรกับบรรดำข้อร้องเรี ยน
อย่ำงเสมอภำค โปร่ งใส และเอำใจใส่ เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ำย โดยมีกำรกำหนดระยะเวลำสอบสวนข้อร้องเรี ยนอย่ำงเหมำะสม
และเป็ นธรรม
ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยน ผ่ำนทำงช่องทำง ดังนี้
ก) ไปรษณี ย ์ : คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์ มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว
เขตลำดพร้ำว กรุ งเทพมหำนคร 10230
ข) โทรศัพท์ : 02-553-5000
ค) E-mail : whistleblowing@triton.co.th
ง) เว็บไซต์บริ ษทั : https://www.triton.co.th/th/corporate-governance/#th-whistle-blowing
กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
1. รวบรวมข้ อเท็จจริ ง เมื่ อมี ผูร้ ้ องเรี ยนการกระทาใด ๆ ที่ ฝ่าฝื นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่ งขึ้นอยู่กบั สถานการณ์และตามความเหมาะสม เพื่อดาเนิ นการรวบรวม
ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อการกระทาความผิดกฎหมาย หรื อการฝ่ าฝื นหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณของบริ ษทั หรื อการไม่เคารพสิ ทธิ มนุษยชน หรื อการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรื อ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ องนั้น ๆ
2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้ อมู ล คณะกรรมการสอบสวนจะเป็ นผูป้ ระเมิ นผล และกลัน่ กรองข้อมูล เพื่อ
พิจารณาขั้นตอน และ วีธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง
3. การสอบสวนข้ อเท็จจริง ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ผูถ้ ูกร้องเรี ยนมีความผิด
จริ ง ในกรณี ที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริ ษทั แต่หากเป็ น บุคคลภายนอกซึ่ งได้
กระทาการนั้น ทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั จะพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ
4. รายงานผล ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนมีหน้าที่รายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน
เปิ ดเผยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องประเด็นสาคัญและมีผลกระทบต่อความเสี ยหาย ต่อบริ ษทั ให้รายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร
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ระดับสู งสุ ดของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมหาแนวทางป้ องกันแก้ไขไม่ให้เกิด
กรณี ดงั กล่าวซ้ า
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรื อผู้ทใี่ ห้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุม้ ครอง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความ
เสี ยหายใด ๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้บริ ษทั สามารถรายงานความ คืบหน้า ชี้ แจงข้อเท็จจริ งให้ทราบ หรื อ
บรรเทาความเสี ยหายได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2. บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยชื่ อตัว ชื่ อสกุล ที่ อยู่ รู ปถ่าย หรื อข้อมูลอื่ นใดที่ สามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งได้แล้วดาเนิ นการ
สื บสวนว่ามีมูลความจริ งเพียงใดหรื อไม่
3. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัย
ความเสี ยหาย แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ น
ธรรม ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน
5. ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบหรื อปฏิ เสธการคอร์ รัปชัน่ จะได้รับความ
คุม้ ครองจากบริ ษทั ว่าจะไม่เป็ นเหตุหรื อถือเป็ นเหตุที่จะลดตาแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรื อดาเนินการใดที่เกิด
ผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว
การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียนทีเ่ ป็ นเท็จ
หากบริ ษทั พบว่า การแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้วา่ เป็ นการกระทาที่มีเจตนาไม่สุจริ ต
เป็ นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสี ยหาย ในกรณี ที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั จะได้รับโทษทางวินยั ตามข้อบังคับของบริ ษทั แต่
หากเป็ นบุคคลภายนอกซึ่ งได้กระทาการนั้น ทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั จะพิจารณาดาเนิ นคดีตามกฎหมายกับ
บุคคลนั้นๆ
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