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นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทําผดิและข้อร้องเรียน 

 คณะกรรมการบริษทั บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”) เปิดโอกาสให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถแจง้เบาะแส

เก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการกระทําความผิดทางกฎหมาย 

จรรยาบรรณธุรกิจ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือความบกพร่องของระบบควบคุม

ภายในบริษทัและบริษทัย่อย โดยบริษทัฯจะนาํเบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปตรวจสอบหา

ขอ้เทจ็จริงเพื่อกาํหนดมาตรการกาํกบัดูแลต่อไป โดยสามารถแจง้ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

 

ทางโทรศัพท์  02-159-0336-7 หรือ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 081-613-3539 

 

  

ทาง E-mail  BOD@thg.co.th, AC@thg.co.th 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน IA@thg.co.th 

 

ทางเวบ็ไซต์บริษัท  www.thg.co.th 

 

ทางจดหมาย  ส่งแบบแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน (ตามเอกสารแนบ)  

ถึง  คณะกรรมการบริษัท ,ประธานกรรมการตรวจสอบ , 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

518 ถนนกาํแพงเพชร 2 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
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กระบวนการดําเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน  

 

โดยเบ้ืองตน้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูดู้แล รวบรวม กลัน่กรองขอ้มูล พิสูจน์หาขอ้เท็จจริงและสรุปเร่ือง

ร้องเรียนต่างๆ ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ

กลัน่กรองขอ้มูลและสอบสวน โดยตวัแทนคณะกรรมการสอบสวนท่ีเขา้ร่วมในการพิจารณา ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบุคคลหรือตวัแทนจากหน่วยงาน, ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานของผูร้้องเรียนซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลผูไ้ม่มีความขดัแยง้

หรือผลประโยชน์ใดกบัผูร้้องเรียน, ตวัแทนจากคณะทาํงานบริหารความเส่ียง, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือตวัแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมเพื่อสังเกตการณ์  

 

ภายหลงัการสอบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงานในการดาํเนินการต่อ

ขอ้ร้องเรียนและการแจง้เบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ 

หรือฐานะทางการเงินของบริษทั หรือเป็นเร่ืองท่ีมีขอ้ขดัแยง้กบันโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั หรือ

เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทาํผดิและผู้ร้องเรียนรวมทั้งการรักษาความลบั  

 

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผดิและผู ้

ร้องเรียน โดยจะเก็บรักษาขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผดิและผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั โดยผูไ้ดรั้บขอ้มูล

จากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวมีหนา้ท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผูแ้จง้

เบาะแสการกระทาํผดิและผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็น

การเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด 
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เอกสารแนบ 

แบบแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน Complaint and Misconduct Report Form 
 

วนัทีร่ายงาน:________________________  

Date of report  
 

ช่ือ – นามสกลุ* (เลือกทีจ่ะไม่เปิดเผยได้):__________________________________________________________________  

Whistleblower’s name (Optional)  

 

ทีอ่ยู่: __________________________________________________________________________________________  

Address: __________________________________________________________________________________________  

หมายเลขโทรศัพท์: _____________________________________ E-mail: _______________________________________  

Telephone  

 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง: _____________________ วนัทีเ่กดิหรือพบเห็นการกระทาํผดิ: __________________________________  

Name of company involved Date of incident (and/or date misconduct or fraud was discovered)  

 

โปรดระบุรายละเอยีดเร่ืองร้องเรียนของท่าน หรือ ลกัษณะการกระทาํผดิหรือการทุจริต  

Please provide full details of the type of misconduct or fraud committed or suspected:  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และมูลเหตุทีท่าํให้ท่านเช่ือว่ามส่ีวนเกีย่วข้องกบัเหตุการณ์  

Name(s) and job title(s) of person(s) believed to be involved and the basis for your belief:  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

มูลค่าของเงนิหรือทรัพย์สินทีเ่กีย่วข้อง / ประมาณการความเสียหายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (ถ้าม)ี  

Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss (if any)  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารเพ่ิมเติม (ถา้มี) Note: Attach additional sheets (if any) 


