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นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle blowing) 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมันในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสัตย ์สุจริต มี

จรยิธรรม และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลทีดี ซงึเป็นปัจจยัสาํคัญทีจะส่งเสรมิใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ

และเติบโตอย่างยงัยืน 

ดว้ยความมุ่งมนัตามหลกัการดังกล่าว และเพือใหมี้การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในหรือผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอก ตลอดจนภาครฐัและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง บริษัทฯ 

จึงได้กาํหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน (“นโยบาย”) เพือรบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อ

รอ้งเรียน ขอ้มูลทีเป็นประโยชนจ์ากบุคคลภายในองคก์ร และจากบุคคลภายนอกทีไดร้บัผลกระทบหรือมีความ

เสียงจะไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือจากการกระทาํทีผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีเขา้ข่ายการทุจริตของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึงเป็นเครืองมือสาํคัญทีจะช่วยในการเฝ้าระวงั ติตตามการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมถึงพฒันาและปรบัปรุงการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ หรือบรษัิทย่อยใหด้ียิงขึนในอนาคต 

 

1. วตัถุประสงค ์

1.1 เพือเปิดโอกาสใหผู้ท้ีพบเห็น สงสยั หรือไดร้บัผลกระทบจากการกระทาํทีผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การ

กระทาํทีส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติทีขัดต่อระเบียบของบริษัทฯ หรือพฤติกรรมทีอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (“ผู้แจ้งเรืองร้องเรียน”) ไดม้ีช่องทางในการรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแส

มายงับรษิัทฯ 

1.2 เพือใหก้ารดาํเนินการเกียวกับความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้สงสยั หรือขอ้รอ้งเรียนต่างๆ มีกระบวนการที

ชดัเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม สจุริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกับ

กฎหมายรวมทงัระเบียบต่างๆ ของบรษัิทฯ และเป็นไปตามาตรฐานสากล 

1.3 เพือกําหนดมาตรการการเก็บรักษาความลับ ปกป้อง และคุ้มครองผู้แจ้งเรืองรอ้งเรียน และพยานที

เกียวขอ้งกับการรอ้งเรียน ไม่ใหถ้กูละเมิดสิทธิ 

1.4 เพือป้องกันความเสียงและความเสียหายทีอาจเกิดขึนกับผู้มีส่วนไดเ้สียจากการกระทาํทีผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมในการปฏิบตัิหนา้ทีของกรรมการบรษิัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และ 

พนกังานของบรษิัทฯ 

 

2. ขอบเขตของนโยบาย 

ผูแ้จง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเกียวกับเรืองทีสาํคัญ (ทงัทีปรากฏแลว้

หรือสงสยั) ดงัต่อไปนี 
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2.1 การกระทาํทีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคับของบริษัทฯ หรือการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายใน เรือง

การกาํกบัดแูลกิจการทีดี จรรยาบรรณและจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ การต่อตา้นทุจรติคอรปัชัน 

2.2 รายงานทางการเงินทีไม่ถูกตอ้ง ระบบการควบคุมภายในทีบกพร่อง และการจดัทาํเอกสารทางการเงินที

เป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบตัิทวัไป 

2.3 เรืองทีมผีลกระทบต่อประโยชนห์รือชือเสียงของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

2.4 การกระทาํความผิดทางอาญาหรือการยยุงใหก้ระทาํความผิด 

2.5 การกระทาํทีสุม่เสียงใดๆ ซงึรวมถึงการทจุรติ การใหส้ินบน และการขู่กรรโชก 

2.6 การไม่ปฏิบตัิหนา้ทีหรือแนวทางปฏิบตัิในดา้นกฎหมายหรือการกาํกบัดแูล 

2.7 การปิดบงัการกระทาํความผิดประเภทต่างๆ ขา้งตน้โดยเจตนา 

 

3. วธิีการในการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดเ้สียทงัภายในและภายนอกองคก์ร แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเกียวกับ

การกระทาํผิดตามทีระบใุนขอ้ . โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเอกสารลบั ตามวิธีการดงัต่อไปนี 

3.1 แจง้ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีติดต่อไดข้องผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนอย่างชดัเจน รวมถึงชือของ

บุคคลผูก้ระทาํความผิดและเหตกุารณก์ระทาํผิดทีเป็นขอ้มลูทเีชือถือได ้มีหลกัฐาน พยาน (ถา้มี) อย่างไรก็

ตาม ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนนัจะทาํให้

เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถ

รายงานความคืบหนา้ ชแีจงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิงขึน 

3.2 ผูมี้ส่วนไดเ้สียทงัภายในและภายนอกองคก์ร หากพบเห็นการกระทาํความผิดตามทีระบุในขอ้ . สามารถ

แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามทีเห็นว่าเหมาะสม ดงันี 

(ก) แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทีรบัผิดชอบโดยตรง 

(ข) สง่จดหมายอิเล็กทรอนิกสถ์ึงผูบ้งัคบับญัชา หรือสาํนกัตรวจสอบภายใน หรือแผนกบคุคล 

(ค) สง่ทางไปรษณียถ์ึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการของบรษิัทฯ ตามทีอยู่ดงันี : 

เลขท ี28 ซอยงามวงศว์าน 6 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบุรี 

(ง) สง่ทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.tekacon.com) 

 

4. กระบวนการดาํเนินการเมือได้รับเบาะแสหรอืข้อร้องเรียน 

4.1    บริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลเรืองรอ้งเรียนและเบาะแสการกระทาํความผิดและการทุจริตดว้ย

ความเป็นอสิระและเทียงธรรม โดยบรษัิทฯ จะมอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัทฯ สาํนักตรวจสอบภายในหรือ

หน่วยงานอนืทีเหมาะสมดาํเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงทีเกียวขอ้ง เพือพิจารณากลนักรองขอ้มลูทีไดร้บัจาก

ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน และเพือใหไ้ดม้าซงึหลกัฐานทีสามารถใชย้ืนยนัหรือโตแ้ยง้กบัขอ้มลูทีไดร้บั 

4.2    ในกรณีทีตรวจสอบแลว้พบว่ามีมลูความจริง เลขานุการบรษัิทฯ สาํนกัตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน          

ทีไดร้บัมอบหมายจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพือพิจารณารบัทราบ          
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และสงัการหรือกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการพรอ้มทังแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงเพือ          

ดาํเนินการพิจารณาในส่วนทีเกียวขอ้งต่อไป 

4.3 ภายหลงัจากทีคณะกรรมการสอบสวนไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงดังกล่าวแลว้ จะเสนอแนะแนวทางในการ          

ดาํเนินการให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพือพิจารณาสังการและกาํหนด          

แนวทางการดาํเนินการแกไ้ข และพิจารณากาํหนดบทลงโทษต่อไป 

4.4 กรณีทพีบการกระทาํความผิดจริง บรษิทัฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ดาํเนินคดีทางกฎหมาย

กบัผูก้ระทาํความผิด และกาํหนดมาตรการเยียวยาผูท้ีไดร้บัความเสียหายอย่างเหมาะสม 

4.5     บริษัทฯ จะแจง้ความคืบหนา้และผลการพิจารณาเรืองรอ้งเรียนการกระทาํผิดและการทุจริต ใหก้ับผูแ้จง้

เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนทีไดเ้ปิดเผยตนเองกบับริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในบางครงัดว้ยเหตุผลความจาํเป็นใน

เรืองขอ้มลูส่วนบุคคลและการรกัษาความลบั บรษัิทฯ อาจไม่สามารถใหข้อ้มลูในรายละเอียดเกียวกับการ

สอบสวนหรือการลงโทษทางวินยัได ้

4.6    บริษัทฯ จะเริมดาํเนินการสอบสวนโดยเร็วทีสดุเท่าทีจะสามารถทาํได ้โดยคาํนึงถึงลกัษณะความรา้ยแรง

ของข้อกล่าวหาหรือข้อรอ้งเรียน และจะดาํเนินการด้วยความระมัดระวังเพือทีจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพและรายละเอียดของการสอบสวน การตรวจสอบขันตน้จะคน้หาข้อสรุปของการไต่สวน และจะ

ดาํเนินการภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัทีไดร้บัขอ้กลา่วหาหรือขอ้รอ้งเรียน 

 

5. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และบุคคลทีเกียวข้อง 

เพือสรา้งความมนัใจใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน ทีแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนดว้ยเจตนาทีสจุรติจะ

ไดร้บัการปกปอ้งคุม้ครองจากบรษิัทฯ ตามมาตรการดงันี 

5.1     บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชือ ทีอยู่ หรือขอ้มูลอืนใดทีสามารถระบุตัวผู้แจง้เบาะแส หรือผู้รอ้งเรียน หรือผูใ้ห ้        

ขอ้มลูหรือความร่วมมือได ้

5.2     บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้้อมูลหรือความร่วมมือ ตลอดจน          

ข้อมูลทีเกียวข้องไวเ้ป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าทีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภัย และความ          

เสียหายของผูแ้จ้งเบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้้อมูลหรือความร่วมมือ โดยการเขา้ถึงขอ้มูลจะจาํกัด          

เฉพาะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรืองรอ้งเรียนเท่านนั 

5.3     กรณีผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มลูหรือความรว่มมือ เห็นว่าอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรือ          

เกิดความเดือดรอ้นเสียหายสามารถรอ้งขอใหบ้รษัิทฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครองทีเหมาะสมได ้หรือบรษัิทฯ 

อาจใหค้วามคุม้ครองเพิมเติมตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความรา้ยแรงและแนวโนม้ที

จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้รอ้งเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความ

รว่มมือ โดยไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้

5.4     ผูท้ีไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการทีเหมาะสมและเป็น

ธรรม 



นโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน (Whistle blowing) 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จาํกดั (มหาชน)  
   

   

นโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน (Whistle blowing)  หนา้ 5 จาก 5 

5.5     บริษัทฯ จะไม่กระทาํการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผู้รอ้งเรียน หรือผูใ้หข้้อมูลหรือความ

รว่มมือไม่ว่าโดยการเปลียนแปลงตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีทาํงาน สงัพักงาน ข่มขู่ รบกวนการ          

ปฏิบตัิงาน การเลิกจา้ง หรือกระทาํการอืนใดในลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอยา่งไม่เป็นธรรมต่อผูน้นั 

  

6. การรักษาความลับ 

บุคคลใดๆ ทีไดร้บัทราบขอ้มูลการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้มูลทีเกียวขอ้งกับเบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรียน ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานทีไดร้บัมาไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึงบุคคลใดที

ไม่ไดมี้หนา้ทีเกียวขอ้ง เวน้แต่เป็นกรณีทีมีความจาํเป็นในขันตอนการดาํเนินการทีกฎหมายกาํหนด หากมีการจง

ใจฝ่าฝืนนาํขอ้มลูออกไปเปิดเผย บรษิัทฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ดาํเนินการทางกฎหมายกับผูท้ี

ฝ่าฝืน แลว้แต่กรณี 

 

7. การแจง้เบาะแสหรือข้อร้องเรียนทเีป็นเทจ็ 

หากบรษิัทฯ พบว่าการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนไม่มีมลูความจรงิใดๆ ตามทรีอ้งเรียน และไดท้าํดว้ยเหตุ

เจตนาใหร้า้ยหรือจงใจใหเ้กิดผลทีเป็นอนัตรายหรือใหข้อ้มลูเท็จ บรษิัทฯ จะพิจารณาดาํเนินการลงโทษพนกังานที

ใหข้อ้มูล ตามขอ้บังคับทีเกียวกับการทาํงาน รวมทังพิจารณาดาํเนินคดีตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี แต่หากเป็น

บุคคลภายนอก ซึงกระทาํนนัทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดาํเนินคดีตามกฎหมายกับ

บคุคลนนัๆ ดว้ย 

 

อนมุติัโดยมติทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครงัท ี4/2562 เมอืวนัที 9 สิงหาคม  2562 

ทงัน ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 9 สิงหาคม  2562 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

(นายวิทรู เจียกเจียม) 

  ประธานกรรมการบริษัทฯ  

บรษัิท ฑฆีาก่อสรา้ง จาํกดั (มหาชน) 


