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นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน 

บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่พร้อมท่ีจะรับฟังต่อความเห็น ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้สงสัยหรือเร่ืองร้องเรียนกนัเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ หรือการก ากบั ดูแลการปฏิบติังาน จากผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนไม่วา่จะมาจากบุคลากรภายในองคก์ร หรือจากบุคคลภายนอก 

บริษทัฯขอให้ค  ามัน่ว่าจะพิจารณาด าเนินการต่อความเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้สงสัย หรือเร่ือง

ร้องเรียน ดว้ยความโปร่งใส สุจริตและยติุธรรมอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งจะเก็บรักษาความลบั ปกป้องและมี

มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีสุจริต พยานบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียน ทั้งในระหว่างการสอบสวน 

และภายหลงัการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน 

1. วตัถุประสงค ์
 

1.1 เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการก ากบัดูแลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพื่อเน้นย  ้าถึงการให้ความส าคญักบัการรับฟัง การรับเร่ืองร้องเรียนจากบุคลากรภายใน

องคก์ร หรือ จากบุคคลภายนอก ท่ีถือเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของบริษทัฯ ในการช่วยเฝ้าระวงั ติดตาม หรือ 

ตรวจสอบการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

1.3 เพื่อป้องกนัความเส่ียงและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกระบบเตือนภยัล่วงหน้า อนัจะน ามา

ซ่ึงการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู ้มีส่วนได้เสียและเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2. ค  านิยามและค าจ ากดัความ 

“บริษทั” หมายถึง บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

 “บริษทัยอ่ย” หมายถึง 

(ก) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยถื์อหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ของ บริษทันั้น 

(ข) บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ของบริษทันั้น 
(ค) บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจากการถือหุน้ของบริษทัตาม (ข) ในบริษทั

ท่ีถูก ถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ
หา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข)หรือ (ค) ถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือ



ทางอ้อมรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(จ)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ านาจควบคุมในเร่ือง

การก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษทันั้น 

การถือหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือของบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

“บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน)” หมายถึง บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน)  

"กรรมการบริษทั" หมายกง กรรมการของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

“หุน้บริหาร" หมายถึง ผูบ้ริหารของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน)  

“พนกังาน" หมายถึง พนกังานของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน)  

"ผูร้้องเรียน" หมายถึง บุคคลหรือบุคคลซ่ึงมีผลกระทบ หรือไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติังาน

ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ  ากัด (มหาชน)  รวมถึงบุคคลหรือหลุ่มบุคคลท่ีพบเห็นพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม ขดัต่อ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือนโยบายการก ากบัดูแลการ

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) 

3. ขอบเขตเร่ืองร้องเรียน 

ผูร้้องเรียนท่ีพบเห็น ประสบ หรือมีพยานหลกัฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 

หรือ ผูก้ระท าการแทนของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) ในเร่ืองการประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ขดั

ต่อ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบติังานให้

เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

เม่ือบริษทัฯ ได้รับแจง้จะด าเนินการส่งต่อไปยงัช่องทางหรือหน่วยงานท่ีบริษทัฯ พิจารณาแล้ว

เห็นวา่เหมาะสม และจะแจง้ใหผู้ร้้องเรียนไดรั้บทราบต่อไป 
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่สามารถรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 

• เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีมติเด็ดขาดแลว้ 

• เร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยูใ่นศาล หรือท่ีศาลพิพากษา หรือมีค าสั่งเด็ดขาดแลว้ 

• เร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเด็ดขาดแลว้ 

• กรณีบตัรสนเท่ห์ หรือขอ้ร้องเรียน ขอ้กล่าวหาท่ีไม่ระบุช่ือและท่ีอยูท่ี่แทจ้ริงของผู ้



ร้องเรียน หรือ ผูก้ล่าวหา 
4. การร้องเรียน 

การร้องเรียนใหท้ าเป็นหนงัสือและมีรายละเอียดของการร้องเรียน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือและนามสกุล ท่ีอยูห่รือท่ีท างาน หมายเลขโทรศพัทแ์ละ E-mail ของผูร้้องเรียน 

(2) ช่ือและนามสกุล ผูถู้กร้องเรียน และท่ีอยูข่องผูถู้กร้องเรียน (ถา้มี) 

(3) วนั เดือน ปี ท่ีร้องเรียน 

(4) วนั เดือน ปีและสถานท่ีท่ีผูร้้องเรียนพบเห็นพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ 

(5) ขอ้เทจ็จริงและการกระท าของผูถู้กร้องเรียนท่ีผูร้้องเรียนเห็นวา่อยูใ่นขอบเขตของ

เร่ืองร้องเรียน  

(6) เอกสารหลกัฐานประกอบการร้องเรียน (ถา้มี) 

(7) หรือใชแ้บบฟอร์มเร่ืองร้องเรียนจากเวบ็ไซทข์องบริษทัฯ ด าเนินการกรอกขอ้มูล

และรายละเอียดใหค้รบถว้น 

(8) ใหด้ าเนินการส่ง หรือติดตามเร่ืองร้องเรียน โดยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(8.1) ส่งทางระบบท่ีก าหนดไว้ในอินเตอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทฯ  

(Whistleblower) หรือ 

(8.2) ส่งทาง E-Mail: http://www.dconproduct.com  หรือ 

(8.3) ส่งทางไปรษณีย ์ถึง 

 เลขานุการบริษทั 

               หน่วยงานก ากบัองคก์รและเลขานุการบริษทั  

บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900   หรือ 

(8.4) ส่งทางช่องทางอ่ืนๆท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดไว ้(ถา้มี) 

เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัการร้องเรียน บริษทัฯ อาจพิจารณาด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดย

ให้เป็นตามกฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีโดยอยู่ภายใตห้ลกัการ/มาตรการปกปิดและรักษา

ความปลอดภยั และ/หรือการไม่ตอบโต้หรือปกป้องผูร้้องเรียนตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายฯน้ี หรือท่ี   

บริษทัฯ เห็นสมควร 

 

 

http://www.dconproduct.com/


5. 

บริษทัฯจะกาํหนดให้ขอ้มูลของผูร้้องเรียน หรือพยานบุคคลที่เกี่ยวขอ้งไดรั้บการคุม้ครองโดย

ปกปิดช่ือ หรือขอ้มูลส่วนบุคคล ไวใ้นชั้นความลบั (Confidential) ตามขอ้กาํหนดบริษทัฯ วา่ดวัยการกาํหนด

ชั้นความลบั และการรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัเอกสาร 

การปกปิดช่ือ หรือขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในหลกัการ เม่ือผูร้้องเรียนไดด้าํเนินการให้ขอ้มูลเร่ืองท่ีร้องเรียนครบดว้ยทุกขั้นตอนจนเสร็จส้ิน

แล้ว จะได้รับหมายเลขทางทะเบียนและเลขชุดรหัส เพือ่ใช้ในการแสดงตนและติดต่อกับบริษทัฯ โดย

หมายเลขทางทะเบียนและเลขชุดรหสัน้ี จะถูกนาํมาใชเ้รียกแทนช่ือหรือขอ้มูลส่วนบุคคลของผูร้้องเรียนใน

ขั้นตอนของการ ไต่สวน จนเสร็จส้ินกระบวนการ อนัเป็นมาตรการปกปิดและรักษาความปลอดภยั ทั้งน้ี

หลกัการดงักล่าวสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร 

6. 

 บริษทัฯ มีนโยบายทีจ่ะสนบัสนุนการร้องเรียนของผูร้้องเรียนที่อยูบ่นหลกัสุจริต จะไดรั้บการ

ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม 

การไม่ตอบโต/้ปกปองผูร้้องเรียน  

7. 

 

การตอบกลบัผูร้้องเรียน 

         บริษทัฯ จะพิจารณาติดต่อกลบัผูร้้องเรียนตามช่องทางท่ีไดแ้จง้ไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

• แจง้กลบัการรับเร่ืองร้องเรียน หรือลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน 

• ติดต่อกลบัเพือ่ขอรายละเอียด ขอ้มลูต่างๆเพิ่มเติม 

• ติดต่อกลบัเพื่อรายงานความคืบหนา้การพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

• ติดต่อกลบัเพือ่แจง้ผลเร่ืองร้องเรียนท่ีเสร็จส้ินแลว้ 

• ติดต่อกลบัในกรณีอ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร 

8. 

ผูร้้องเรียนยอ่มตระหนกัและเขา้ใจเป็นอย่างดีว่าการร้องเรียนจะตอ้งกระทาํโดยสุจริต ไม่มี

เจตนากลัน่แกล้งองค์กร หรือบุคคล หรือโดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หากผูร้้องเรียนได้

ร้องเรียนเร่ืองอนัเป็นเท็จ ไม่มีมูลความจริง หรือเจตนากลัน่แกลง้องค์กร หรือบุคคล บริษทัฯจะ

ดาํเนินการตามขั้นตอนของ บริษทัฯ หรือตามกฎหมายท่ีเท่ียวขอ้งกนัผูร้้องเรียนตามกคามเหมาะสม

แลว้แต่กรณี ต่อไป 

การร้องเรียนอนัเป็นเทจ็ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2560 

 

 

 (นายวทิวสั พรกุล)   

กรรมการผูจ้ดัการ 
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