
 
 

อนมุตัโิดยคณะกรรมการบริษัท ประชมุครัง้ที ่1/2564 วนัที ่15 มกราคม 2564 หนา้ที่ 1/7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 



 
 

อนมุตัโิดยคณะกรรมการบริษัท ประชมุครัง้ที ่1/2564 วนัที ่15 มกราคม 2564 หนา้ที่ 2/7 

สารบัญ 

 

1. วตัถปุระสงค ์............................................................................................................................................................ 3 

2. ค านิยาม.................................................................................................................................................................. 3 

3. ขอบเขตของการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ............................................................................................................. 4 

4. วิธีการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ............................................................................................................................ 4 

5. กระบวนการ และระยะเวลาด าเนินการเมื่อไดร้บัแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน .............................................................. 5 

6. การรายงานสรุปผล .................................................................................................................................................. 5 

7. การสอบสวน และบทลงโทษ ..................................................................................................................................... 6 

8. มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน .......................................................................................................... 6 

9. การแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรยีนที่เป็นเท็จ................................................................................................................. 6 

10. วนัท่ีใชบ้งัคบั ......................................................................................................................................................... 7 

 

  



 
 

อนมุตัโิดยคณะกรรมการบริษัท ประชมุครัง้ที ่1/2564 วนัที ่15 มกราคม 2564 หนา้ที่ 3/7 

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
1. วัตถุประสงค ์

 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ใหค้วามส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดย
ตลอด โดยไดด้  าเนินธุรกิจอย่างถกูตอ้ง เป็นธรรมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม และใหค้วามส าคญัในเรื่องความโปรง่ใส สามารถ
ตรวจสอบได ้จึงจดัใหม้ีช่องทางส าหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกองคก์รแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับ
การกระท าผิดกฎหมาย การกระท าทจุรติคอรร์ปัชั่น กฎระเบียบและจรรยาบรรณของบรษิัท จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการและพนักงาน ตลอดจนรายงานทางการเงินไม่ถูกตอ้ง และระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ ทั้งนีผู้ ้
รอ้งเรียนตอ้งแจง้ขอ้มลูที่เป็นความจรงิ ไม่รอ้งเรียนผูอ้ื่นโดยไม่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ  
หมายเหตุ: ส่วนการรอ้งเรียนเก่ียวกับคณุภาพสินคา้หรือการใหบ้ริการ ผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งเรียนไปยงัฝ่ายการตลาดหรือ
ฝ่ายขายของบริษัทฯได้โดยตรงที่ อี เมล sunshopping@thantawan.com ( ฝ่ายการตลาด) , ds1@thantawan.com            
(ฝ่ายขายในประเทศ) หรือ es.secretary@thantawan.com (ฝ่ายขายต่างประเทศ) 
2. ค านิยาม  
บริษัทฯ หมายถงึ บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ หมายถงึ กรรมการบรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ผู้บริหาร  หมายถงึ ผูบ้ริหารในต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือเทียบเท่า ของบริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

พนักงาน หมายถงึ พนกังาน และพนกังานสญัญาจา้งต่างๆ ของบริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

ผู้ร้องเรียน หมายถงึ บุคคลภายใน และ/หรือ บุคคลภายนอก ที่แจ้งเบาะแสหรือเรื่องรอ้งเรียนมายัง
ช่องทางตามที่บรษิัทฯก าหนด 

ผู้รับเร่ืองร้องเรียน หมายถงึ ประธานกรรมการบรษิัท และ/หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร ที่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนมายงัช่องทางที่บรษิัทฯก าหนด 

ผู้จัดการเร่ืองร้องเรียน หมายถงึ ผูพ้ิจารณาขอ้เท็จจรงิ มีหนา้ที่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน ตามแต่กรณีของผูถ้กู
รอ้งเรียน และเป็นผู้พิจารณาผลการสอบสวน และพิจารณาอนุมัติบทลงโทษ 
ตามแต่กรณีของผูถ้กูรอ้งเรียน ดงันี ้

- ผูถ้กูรอ้งเรียนเป็นพนกังาน ผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียนคือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

- ผูถ้กูรอ้งเรียนเป็นผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียนคือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ผู้ถูกร้อง เรียนเ ป็นกรรมการหรือบริษัทฯ ผู้จัดการเรื่ องร้อง เรียนคือ 
คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการสอบสวน หมายถงึ บุคคล หรือจ านวนบุคคลที่ผูจ้ัดการเรื่องรอ้งเรียนพิจารณาแต่งตัง้ใหด้  าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงในแต่ละครั้ง พร้อมระบุขอบเขตหน้าที่ ในการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและเสนอบทลงโทษแก่ผู้จัดการเรื่องรอ้งเรียน โดยก าหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการสอบสวน 
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3. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน  

ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัเรื่องที่ส  าคญั ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิง
ลบต่อบรษิัทฯอย่างมาก ดงัต่อไปนี ้ 

3.1 การกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

3.2 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  
3.3 รายงานทางการเงินที่ไม่ถกูตอ้ง ระบบการควบคมุภายในที่บกพรอ่ง และการจดัท าเอกสารทางการเงินท่ี

เป็นเท็จ  
3.4 การกระท าที่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

4. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน  

เพื่อใหม้ีการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตามหลักการก ากับดูแล
กิจการ  บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทางรบัแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน ที่แสดงว่าผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไดร้บัผลกระทบ หรือมีความ
เส่ียงที่จะไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ
จากการปฏิบัติของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือลูกจา้งของบริษัทฯ เก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชั่น การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท าที่ขาดความระมดัระวงัและ
ขาดความรอบคอบ สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิด ตามวิธีการดงันี ้ 

แจ้ง ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อไดข้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้รอ้งเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคล
ผูก้ระท าผิดและเหตกุารณก์ระท าผิดที่เป็นขอ้มลูเชื่อถือได ้มีหลกัฐาน พยาน (ถา้มี) โดยวิธีการแจง้  ดงันี ้

1. ทางไปรษณีย ์
 ประธานกรรมการบรษิัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 32  
 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
2. อีเมลถ์ึงประธานคณะกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 board-thip@thantawan.com 
3. เว็บไซตบ์รษิัทฯ  www.thantawan.com  
4. กล่องรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ  ผู้รับผิดชอบคือประธาน 

  เจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

ช่องทางการแจง้เบาะแสเป็นช่องทางที่ปลอดภยั และสามารถใหผู้แ้จง้เบาะแสเขา้ถึงไดอ้ย่างมั่นใจ เมื่อตอ้งการแจง้
ขอ้มูล หรือเบาะแสโดยปราศจากความเส่ียงต่อผูแ้จง้ในภายหลงั หรือค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้น
ทจุรติคอรร์ปัชั่น 

http://www.thantawan.com/
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยไม่เปิดเผย
ชื่อผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งด าเนินการจัดเก็บขอ้มลูการรอ้งเรียนเป็นความลับ เพื่อคุม้ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผูแ้จง้
เบาะแสดงักล่าว 
5. กระบวนการ และระยะเวลาด าเนินการเม่ือได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  

 ผู้รับเรื่องรอ้งเรียนตอ้งส่งเรื่องรอ้งเรียนให้แก่ผู้จัดการเรื่องรอ้งเรียนภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ไดร้ับเรื่อง
รอ้งเรียนจากผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน โดยแบ่งออกเป็น 

5.1 ผู้ถูกร้องเรียนเป็น “พนักงาน” 
กรณีพนกังานเป็นผูถู้กรอ้งเรียนให ้“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” เป็นผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียน โดยพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียน เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิจดัท า
ทะเบียนควบคมุเรื่องรอ้งเรียน และสรุปผลการด าเนินการสอบสวนพรอ้มเสนอบทลงโทษต่อผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียน 
ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน กรณีมีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถจะด าเนินการ
ใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ใหค้ณะกรรมการสอบสวนเสนอผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียนอนุมตัิขยายเวลาการ
สอบสวนได ้ครัง้ละไม่เกิน 7 วนั 
5.2 ผู้ถูกร้องเรียนเป็น “ผู้บริหาร” 
กรณีผูบ้ริหารเป็นผูถู้กรอ้งเรียนให ้“คณะกรรมการตรวจสอบ” เป็นผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียน โดยหารือร่วมกันเพื่อ
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียน เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ 
จัดท าทะเบียนควบคุมเรื่องรอ้งเรียน และสรุปผลการด าเนินการสอบสวนพรอ้มเสนอบทลงโทษต่อผูจ้ดัการเรื่อง
รอ้งเรียน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวนัที่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถ
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ใหค้ณะกรรมการสอบสวนเสนอผูจ้ัดการเรื่องรอ้งเรียน อนุมัติ
ขยายเวลาการสอบสวนได ้ครัง้ละไม่เกิน 7 วนั 
5.3 ผู้ถูกร้องเรียนเป็น “กรรมการ และ/หรือ บริษัทฯ” 
กรณีกรรมการ และ/หรือ บรษิัทฯ เป็นผูถ้กูรอ้งเรียนให ้“คณะกรรมการบริษัท” เป็นผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียน แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียน เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ จดัท า
ทะเบียนควบคมุเรื่องรอ้งเรียน  และสรุปผลการด าเนินการสอบสวนพรอ้มเสนอบทลงโทษต่อผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียน 
ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน กรณีมีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถจะด าเนินการ
ใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ใหค้ณะกรรมการสอบสวนเสนอผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียนอนุมตัิขยายเวลาการ
สอบสวนได ้ครัง้ละไม่เกิน 7 วนั 

 หากคณะกรรมการสอบสวนไม่ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลา หรือไม่ขอขยายระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ข้างตน้ ให้ถือว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี ้และตอ้งด าเนินการท าหนังสือชีแ้จงต่อผู้จัดการเรื่อง
รอ้งเรียนถึงเหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้
6. การรายงานสรุปผล 

6.1 คณะกรรมการสอบสวน มีหนา้ที่รายงานสรุปผลเรื่องรอ้งเรียนและเสนอบทลงโทษ ต่อผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียน 
ตามแต่กรณีของผูถ้กูรอ้งเรียนในขอ้ 5  
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6.2 ผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียนตามแต่ละกรณีในขอ้ 5 มีหนา้ที่แจง้สรุปผลการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนและบทลงโทษแก่ 
ผูร้อ้งเรียน ผูถ้กูรอ้งเรียน ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน ผูใ้หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ และบคุคลอื่นตามความเหมาะสม 
6.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตอ้งเก็บรวบรวมสถิติ ขอ้มลูเบาะแสที่เก่ียวกบัการทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกกรณี รวมทัง้เรื่อง
รอ้งเรียนซึ่งยตุิแลว้และผลสั่งลงโทษ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7. การสอบสวน และบทลงโทษ  

หากสอบสวนแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูก รอ้งเรียนได้กระท าการทุจริต
คอรร์ัปชั่นกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯจริง บริษัทฯจะให้สิทธิผู้ถูกรอ้งเรียน        
ไดร้บัทราบขอ้รอ้งเรียน และพิสจูนต์นเอง โดยหาขอ้มลู หรือหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การกระท าผิดตามที่ถกูรอ้งเรียน 

หากผูถู้กรอ้งเรียน กระท าการทุจริตคอรร์ปัชั่น กระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ หรือจรรยาบรรณของ
บรษิัทฯจรงิ ผูก้ระท าผิดไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรือลกูจา้งบรษิัทฯ ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้น
การทจุรติคอรร์ปัชั่น นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณของบรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทาง
วินยัตามระเบียบท่ีบรษิัทฯก าหนดไว ้และหากการกระท าเป็นการกระท าผิดต่อกฎหมาย ผูก้ระท าผิดจะตอ้งไดร้บัโทษทัง้ทาง
กฎหมาย 
8. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน  

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ขอ้มูลใดๆ ที่สามารถระบุตวัผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มูล และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั 
โดยจ ากดัเฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการสอบสวนเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้ ที่จะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้

 ในกรณีที่มีการรอ้งเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอรร์ปัชั่นของกรรมการหรือผูบ้รหิาร บริษัทฯจะท าหนา้ที่คุม้ครองผูแ้จง้
เบาะแส หรือผู้รอ้งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดรอ้น อันตราย        
ความไม่ชอบธรรมอนัเกิดจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน เป็นพยาน หรือการใหข้อ้มลู 
              บริษัทฯจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง 
ลกัษณะงาน สถานที่ท  างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจา้ง หรือกระท าการอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  
  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของ                   
ผูร้อ้งเรียน รวมถึงผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลับ หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง  เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามที่
กฎหมายก าหนด 
 
9. การแจ้งเบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนทีเ่ป็นเทจ็  

หากบรษิัทฯพบว่า การแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือการใหถ้อ้ยค าหรือขอ้มลูใด ๆ ท่ีมีหลกัฐานพิสจูนไ์ดว้่าเป็น
การกระท าที่มีเจตนาไม่สจุรติ เป็นเท็จ และตัง้ใจใหเ้กิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนกังานของบรษิัทฯจะไดร้บัโทษทางวินยั
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ แต่หากเป็นบคุคลภายนอกซึ่งการกระท านัน้ ท าใหบ้รษิัทฯไดร้บัความเสียหาย บรษิัทฯจะพิจารณา
ด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ ๆ ดว้ย  
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10. วนัทีใ่ช้บังคับ 

 ระเบียบนี ้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือ           
ขอ้รอ้งเรียน ฉบบัวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561  

_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


