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นโยบายแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เปิ ดโอกาสให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายในและภายนอกของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถแจ้งเบาะแส
เกี่ ย วกับ การกระทํา ผิ ด กฎหมาย ข้อ ร้ อ งเรี ย น หรื อ ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การกระทํา ความผิ ด ทางกฎหมาย
จรรยาบรรณธุ รกิ จ รายงานทางการเงิ นที่ ไม่ถูกต้อง การทุจริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อความบกพร่ องของระบบควบคุ ม
ภายในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯจะนําเบาะแส ข้อร้ องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะดังกล่าวไปตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริ งเพื่อกําหนดมาตรการกํากับดูแลต่อไป โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
ทางโทรศัพท์

02-159-0336-7 หรื อ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน 081-613-3539

ทาง E-mail

BOD@thg.co.th, AC@thg.co.th
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน IA@thg.co.th

ทางเว็บไซต์ บริษัท

www.thg.co.th

ทางจดหมาย

ส่ งแบบแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน (ตามเอกสารแนบ)
ถึง คณะกรรมการบริษัท ,ประธานกรรมการตรวจสอบ ,
หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
518 ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
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กระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
โดยเบื้องต้นฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผูด้ ูแล รวบรวม กลัน่ กรองข้อมูล พิสูจน์หาข้อเท็จจริ งและสรุ ปเรื่ อง
ร้องเรี ยนต่างๆ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
กลัน่ กรองข้อมูลและสอบสวน โดยตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนที่เข้าร่ วมในการพิจารณา ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบุคคลหรื อตัวแทนจากหน่วยงาน, ผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานของผูร้ ้องเรี ยนซึ่ งต้องเป็ นบุคคลผูไ้ ม่มีความขัดแย้ง
หรื อผลประโยชน์ใดกับผูร้ ้องเรี ยน, ตัวแทนจากคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หรื อตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมเพื่อสังเกตการณ์
ภายหลังการสอบสวน ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผูส้ รุ ปรายงาน และเสนอรายงานในการดําเนิ นการต่อ
ข้อร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์
หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษทั หรื อเป็ นเรื่ องที่มีขอ้ ขัดแย้งกับนโยบายในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั หรื อ
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและผู้ร้องเรียนรวมทั้งการรักษาความลับ
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทําผิดและผู ้
ร้องเรี ยน โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทําผิดและผูร้ ้องเรี ยนไว้เป็ นความลับ โดยผูไ้ ด้รับข้อมูล
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรี ยนและเอกสารหลักฐานของผูแ้ จ้ง
เบาะแสการกระทําผิดและผูร้ ้องเรี ยนไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ น
การเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
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เอกสารแนบ
แบบแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน Complaint and Misconduct Report Form
วันทีร่ ายงาน:________________________
Date of report
ชื่ อ – นามสกุล* (เลือกทีจ่ ะไม่ เปิ ดเผยได้ ):__________________________________________________________________
Whistleblower’s name (Optional)
ทีอ่ ยู่: __________________________________________________________________________________________
Address: __________________________________________________________________________________________
หมายเลขโทรศัพท์ : _____________________________________ E-mail: _______________________________________
Telephone
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง: _____________________ วันทีเ่ กิดหรื อพบเห็นการกระทําผิด: __________________________________
Name of company involved Date of incident (and/or date misconduct or fraud was discovered)
โปรดระบุรายละเอียดเรื่ องร้ องเรียนของท่ าน หรื อ ลักษณะการกระทําผิดหรื อการทุจริต
Please provide full details of the type of misconduct or fraud committed or suspected:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุล ตําแหน่ งของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล และมูลเหตุทที่ าํ ให้ ท่านเชื่ อว่ ามีส่วนเกีย่ วข้ องกับเหตุการณ์
Name(s) and job title(s) of person(s) believed to be involved and the basis for your belief:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
มูลค่ าของเงินหรื อทรัพย์ สินทีเ่ กีย่ วข้ อง / ประมาณการความเสียหายทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ (ถ้ ามี)
Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss (if any)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) Note: Attach additional sheets (if any)
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