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บริษัท ฐิตกิร จาํกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแส การกระทาํผิด (Whistle Blowing Policy) 

(ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558) 
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นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด (Whistle Blowing Policy) 

 

 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีแนวทางการดําเนินธุรกิจ

อย่างมีคณุธรรมตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคม พนกังาน และผู้

มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยบริษัทได้จดัทํานโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) 

ขึน้ เพื ่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต ฉ้อโกงในสาระที่สําคัญ และกระทบต่อ

ความรู้สึก เช่นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดข้อบงัคบั ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และผิดต่อ

จริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดําเนินการให้ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส 

ยตุิธรรมต่อไป ทัง้นีข้้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสและเร่ืองท่ีแจ้ง จะถกูเก็บเป็นความลบัเพื่อป้องกัน

กรณีถกูละเมิดสิทธิ 

 

คาํนิยาม 

 บริษัท หมายถึง บริษัทฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยทัง้หมด 

 พนักงาน หมายถึง กรรมการ ผู้ บริหาร ตลอดจนพนักงาน ของบริษัท ฐิติกร จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิดจรรยาบรรณใดๆที่

ตนเองได้พบเห็น ซึง่ข้อมลูนัน้จะถกูเก็บไว้เป็นความลบั 

 ผู้ดาํเนินการตรวจสอบ หมายถึง บคุคลใดๆท่ีได้รับมอบอํานาจ ได้รับแต่งตัง้ และเป็น

ท่ีปรึกษาของอนกุรรมการการแจ้งเบาะแส รวมถึงฝ่ายตรวจสอบภายในด้วย 

 คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส หมายถึงคณะอนกุรรมการ ซึง่ทําหน้าท่ีตรวจสอบ

ข้อมูลของผู้ แจ้งเบาะแส โดยสมาชิกของอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส ประกอบด้วยฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงินและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายหรือแต่งตัง้เพิม่เติม 

 การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง หมายถึงการแจ้งบอกข้อมลูใดๆโดยสจุริต 

และเชื่อว่ามีมูลเหตุในเร่ืองดังกล่าวจริง ซึง่การเปิดเผยหรือแสดงให้เห็นข้อมูลนัน้ อาจเป็น

หลักฐานของการกระทําผิดจรรยาบรรณหรือประพฤติมิชอบ บริษัทและฝ่ายจัดการจะไม่
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เปิดเผยบุคคลผู้ แจ้งเบาะแส หรือกระทําการใดที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการลงโทษ เช่นการ

เปลี่ยนตําแหน่งงาน ภาระงานและสถานที่ทํางาน การพกังาน การข่มขู่ การคุกคาม หรือการ

เลิกจ้างผู้แจ้งเบาะแสเป็นต้น 

 ผู้ถูกร้องเรียน หมายถึง บุคคลที่ถูกร้องเรียน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ได้รับการ

ร้องเรียน 

 

วธีิการรายงาน 

 พนกังานหรือบคุคลภายนอกคนใดก็ตามท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริษัท สามารถร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการกระทําผิด ได้โดยการรายงานไปยงัคณะอนกุรรมการการแจ้งเบาะแส ผ่าน

ช่องทางใดๆดงัต่อไปนี ้

1) Email : audit@tk.co.th     

2) หนงัสือ :  โดยการเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งไปท่ี 

       ผู้จดัการสํานกัตรวจสอบภายใน   

       บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

       69 ถ.รามคําแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240 

3) โทรศพัท์ 02-3107011, 02-3107110 

4) โทรสาร หมายเลข 02-3183339 

5) ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง www.tk.co.th 

6) ยื ่น เ รื ่องโดยตรงที ่เลขานุการบริ ษัท ผ่ านแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสบน 

website www.tk.co.th 

7) ติดต่อเลขานกุารบริษัท ผ่านทาง investor@tk.co.th 

8) ข้อร้องเรียนซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเก็บไว้เป็นความลบันัน้ อาจกระทําโดยการ

แจ้งไปยังผู้ บังคับบัญชาตามสายงานที่ขึน้ตรง (ในกรณีไม่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์) ในกรณีนี ้ผู้ บังคับบัญชาตามสายงานจะต้องส่งรายงานต่อไปยัง

คณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส โดยใช้ความระมัดระวัง และเหมาะสม และไม่

เปิดเผยตวัผู้แจ้งเบาะแส 

 

mailto:audit@tk.co.th�
http://www.tk.co.th/�
mailto:investor@tk.co.th�
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ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อร้องเรียนซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเกบ็ไว้เป็นความลับ 

1. ในกรณีข้อกล่าวหานัน้ไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต และไม่มีความ

จําเป็นต้องมีการสืบสวน ผู้จดัการสํานกัตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยงัผู้แจ้งเบาะแส

ให้ทราบว่าเหตใุดจงึไม่มีการสืบสวน 

2. หากเร่ืองท่ีถกูแจ้งพิจารณาแล้วมีความเป็นจริงท่ีจะเกิดการทจุริต หรือเก่ียวข้องกบัการ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสและผู้ ที่ได้รับ

แต่งตัง้ให้ตรวจสอบในเร่ืองนัน้ๆ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลต่อ

กรรมการผู้จดัการและ คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

3. ถ้าเร่ืองดงักล่าวถกูสงสยัว่าจะเก่ียวข้องกบัการทจุริตท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัท รายงานการสืบสวนดงักล่าวจะต้องส่งตรงให้กรรมการผู้จดัการเพ่ือพจิารณา 

4. ผู้ถกูร้องเรียน โดยปกติจะได้รับแจ้งข้อกล่าวหาตัง้แต่เร่ิมต้นของการตรวจสอบอย่างเป็น

ทางการ และมีโอกาสท่ีจะแก้ข้อกล่าวหาได้ในระหว่างการตรวจสอบ 

5. ผู้ถกูร้องเรียนต้องไม่แทรกแซงการตรวจสอบ หลกัฐานต่างๆจะไม่ถกูปิดบงั ทําลาย หรือ

เปล่ียนเพ่ือทําลาย และพยานต้องไม่ถกูชีนํ้า สัง่สอน หรือข่มขู่ หากผู้ถกูร้องเรียนกระทํา

การใดๆดงักล่าว จะต้องรับผิดตามขัน้ตอนของการดําเนินการทางวินยั 

6. เม่ือรายงานการสอบสวนสิน้สดุลง ฝ่ายตรวจสอบอาจแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงผล

การสอบสวนดงักล่าว 

7. หวัหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในจะส่งรายงานผลการตรวจสอบพร้อมหลกัฐาน (ถ้ามี) 

ตอ่คณะอนกุรรมการแจ้งเบาะแส  

8. หลกัการพจิารณาของบริษัท เป็นดงันี ้

1) ข้อกล่าวหาควรถกูยกขึน้ด้วยเจตนาท่ีดี ไม่ใช่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั 

2) ผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในการสืบสวนเร่ืองทจุริตจะต้องเก็บรายละเอียดและผลการสืบสวนไว้

เป็นความลบั 

9. ข้อมลูเพ่ือการติดต่อสามารถดไูด้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท www.tk.co.th ข้อมลู ข้อกล่าวหา 

และเอกสารที่เกี่ยวข้องทัง้หมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลบัโดยฝ่ายตรวจสอบของบริษัท 

โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 ปี 

http://www.tk.co.th/�
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10. ขัน้ตอนและวธีิการแจ้งเบาะแส บริษัทจะทบทวนและแก้ไขเพ่ือให้เท่าทนัเหตกุารณ์ และ

สถานการณ์ของบริษัทเป็นระยะๆ 

 

ขัน้ตอนหลังการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยเกบ็ไว้เป็นความลับ 

1) ผู้ถกูร้องเรียนมีสิทธิท่ีจะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ หากไม่พบการกระทําความผิด

หรือข้อร้องเรียนจะไม่ดําเนินต่อไป ผู้ ถูกร้องเรียนจะได้รับการพิจารณา โดยการ

เปิดเผยผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อสาธารณะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตวัผู้ถกูร้องเรียน

และบริษัท 

2) กรณีที่การตรวจสอบได้ข้อสรุปว่าผู้ ถูกร้องเรียนประพฤติมิชอบหรือกระทําผิด

จรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแสจะแนะนําวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมหรือ

การดําเนินการทางวินยัตามท่ีเห็นสมควร 

 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทาํผิด 

 พนักงานหรือบุคคลที่แจ้งเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส โดยความสุจริตใจ จะได้รับการ

คุ้มครองท่ีเหมาะสมของบริษัท ดงันี ้

1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและตวัตนของผู้ ที่ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ ที่ถูกร้องเรียน

เป็นความลบั 

2) หากกรณีที่บริษัทมีความจําเป็นต้องปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ

ข้อมูลที่จําเป็นเท่านัน้ โดยคํานึงถึง ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้

ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส 


