
 

 

 
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) 14-08-2561   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

(Whistle Blowing Policy) 

 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
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นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

(Whistle Blowing Policy) 

  

1. วัตถุประสงค์ 

 บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ยึดมนัในการดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์ 

สจุริต โปร่งใส มีคุณธรรมและเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี รวมทงัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัไม่วา่จะอยู่

ในรูปแบบใด ๆ ด้วยความมุง่มนัเป็นอยา่งยิง บริษัทฯจึงได้กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็น “นโยบาย” 

ขึนมา   เพือสนับสนุนและเป็นช่องทํางานให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ของบริษัทฯ  

สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ด้วยเจตนาสจุริต ในกรณีทีพบเห็นการกระทํา หรือสงสยัว่ามีการกระทําทีทจุริต ฉ้อโกง 

หรือผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบายตา่งๆ และจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบตัิอยา่งไม่

เท่าเทียมกนั หรือการกระทําทีขาดความระมดัระวงั หรือขาดความรอบคอบ  เพือช่วยกนัปรับปรุงแก้ไข หรือดําเนินการให้

เกิดความถกูต้องเหมาะสมโปร่งใสและยตุิธรรมต่อไป ทงันี ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสและเรืองทแีจ้ง จะถกูเก็บเป็นความลบั 

เพอืป้องกนักรณี ถกูละเมิดสทิธิ 

 

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกียวกบัเรืองทีสําคญั ซงึอาจมีผลกระทบ

ในเชิงลบตอ่บริษัทฯอยา่งมาก ดงัต่อไปนี  

1) การกระทําทีผิดกฎหมาย หรือการไมป่ฏิบตัิตามนโยบายเกียวกับการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณ 

การดําเนินธุรกิจ การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

2) การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

3) รายงานทางการเงินทีไม่ถกูต้อง ระบบการควบคมุภายในทีบกพร่อง และการจดัทําเอกสารทางการ 

เงินทีเป็นเท็จ  

4) การกระทําทีเป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

 

3. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

เพอืให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั และมีความเป็นธรรมตามหลกัการกํากบั

ดแูลกิจการ  บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ทีแสดงวา่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีได้รับผลกระทบ หรือมี

ความเสียงทจีะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้มสีว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่จากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

หรือจากการปฏิบัติของกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ เกียวกับการกระทําผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีอาจสอ่ถึงการทจุริตคอร์รัปชนั การปฏิบติัอยา่งไม่เทา่เทียมกนั หรือการกระทําทีขาดความ

ระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกียวกบัการกระทําผิด ตามวิธีการดงันี  

แจ้ง ชือ ทีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ทีติดตอ่ได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนอยา่งชดัเจน รวมถงึชือบคุคล

ผู้กระทําผิดและเหตกุารณ์กระทําผิดทีเป็นข้อมลูเชือถือได้ มีหลกัฐาน พยาน (ถ้ามี) โดยวิธีการแจ้ง  ดงัน ี
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1. ทางไปรษณีย์ 

 ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

 เลขที 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชนั 32  

 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

2. อีเมล์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 board-thip@thantawan.com 

3. เว็บไซต์บริษัทฯ  www.thantawan.com  

4. กลอ่งรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสเป็นช่องทางทีปลอดภยั และสามารถให้ผู้ แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้อย่างมนัใจ เมือ

ต้องการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสโดยปราศจากความเสียงต่อผู้ แจ้งในภายหลัง หรือคําแนะนําเกียวกับการปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั 

ทงันี บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบตามขนัตอนและบนัทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่

เปิดเผยชือผู้แจ้งเบาะแส รวมทงัดําเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั เพือคุ้มครองผลกระทบทีอาจเกิดขนึกับ

ผู้แจ้งเบาะแสดงักลา่ว 

 

4. กระบวนการดาํเนินการเมือได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  

4.1 เมอืได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทฯจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงาน

อืนทีเหมาะสมดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงทีเกียวข้อง เพือพิจารณากลนักรองข้อมูลทีได้รับจากผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้

ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีมลูความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืนทีได้รับมอบหมายจะนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณารับทราบ และสงัการ หรือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินการพร้อมทงัแตง่ตงัคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพือดําเนินการพิจารณาในสว่นทีเกียวข้องตอ่ไป  

4.2 ภายหลงัจากทีคณะกรรมการสอบสวน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักลา่วแล้ว จะเสนอแนะแนวทางใน

การดําเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาสงัการและกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการแก้ไข และพิจารณากําหนดบทลงโทษตอ่ไป  

 

5. การสอบสวน และบทลงโทษ  

หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมลูหรือหลกัฐานทีมีเหตผุลอนัควรเชือได้ว่าผู้ ทีถกูกล่าวหาได้กระทําการทจุริต

คอร์รัปชันกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯจริง บริษัทฯจะให้สิทธิผู้ถกูกล่าวหาได้
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รับทราบข้อกลา่วหา และพิสจูน์ตนเอง โดยหาข้อมลู หรือหลกัฐานเพิมเติมเพือแสดงให้เห็นวา่ตนเองไม่มีสว่นเกียวข้องกบั

การกระทําผิดตามทีถกูกลา่วหา 

หากผู้ถกูกลา่วหา กระทําการทจุริตคอร์รัปชนั กระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ จริง ผู้กระทําผิดไมว่่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือลกูจ้างบริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทําผิดนโยบาย

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั นโยบายเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ คูม่ือจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณา

โทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริษัทฯกําหนดไว้ และหากการกระทําเป็นการกระทําผิดตอ่กฎหมาย ผู้กระทําผิดจะต้องได้รับ

โทษทงัทางกฎหมาย และโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ  

 

6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน  

เพือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียน และผู้ ให้ข้อมลูทีกระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯจะปกปิดชือ ทีอยู่ 

หรือข้อมูลใดๆ ทีสามารถระบุตัวผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ ร้องเรียน และผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็น

ความลบั โดยจํากดัเฉพาะผู้ทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการตรวจสอบเรืองร้องเรียนเท่านนั ทีจะสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ 

 ในกรณีทีมีการร้องเรียนเกียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนัของกรรมการ หรือผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะ

ทําหน้าทีคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลทีให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความ

เดือดร้อน อนัตราย ความไมช่อบธรรมอนัเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือการให้ข้อมลู 

บริษัทฯจะไมก่ระทาํการใดอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน ไมว่า่จะโดยการเปลียนแปลง

ตําแหนง่ ลกัษณะงาน สถานทีทาํงาน พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอืนใดทีมีลกัษณะเป็น

การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

  ผู้ทีมีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับเรืองร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของ        

ผู้ ร้องเรียน รวมถึงผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บุคคลอืนทีไม่เกียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที

กฎหมายกําหนด 

 

7. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนทีเป็นเท็จ  

หากบริษัทฯพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคําหรือข้อมลูใดๆ ทีมีหลกัฐานพิสจูน์ได้

วา่เป็นการกระทําทีมีเจตนาไม่สจุริต เป็นเท็จ และตงัใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณี เป็น พนกังานของบริษัทฯ จะได้รับ

โทษทางวินยัตามข้อบังคับของบริษัทฯ แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึงการกระทํานนั ทําให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย 

บริษัทฯจะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนนั ๆ ด้วย  

 

 

เห็นชอบจากทีประชมุคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการทีดี ครังท ี /2561 เมอืวนัที  สิงหาคม  

อนมุตัิจากทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังท ี /2561 เมอืวนัที  สิงหาคม  

 


