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นโยบายการแจ้ งเบาะแส การกระทําผิดและการทุจริต
(Whistle Blowing Policy)
บริษัท ไอร่ า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการแจ้ งเบาะแส การกระทําผิดและการทุจริต
(Whistle Blowing Policy)
ก. เหตุผลในการออกนโยบาย
บริ ษัท ไอร่ า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านสินเชื่อส่วนบุคคล
ด้ วยวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทที่จะเป็ นบริ ษัทสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตเร็ วที่สดุ ในประเทศไทยควบคู่ไป
กับการเติบโตอย่างมีประสิทธิ ภาพ ส่งเสริ มและให้ ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจ ด้ วยความ
ซื่ อสัต ย์ และมี จริ ยธรรม ตลอดจนปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและระเบียบที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ างเคร่ ง ครั ด
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส การกระทําผิด
และการทุจริ ต (“นโยบาย”) ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นช่องทางให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย สามารถ
ร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้ อง
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และการทุจริ ตต่อบริ ษัท
ข. วัตถุประสงค์
นโยบายนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้ เสียสามารถ
ร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ตใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
(2) กําหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็ นความลับในการร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและ
การทุจริ ต เพื่อช่วยให้ บคุ คลใดผู้พบเห็นการกระทําผิดสามารถให้ ข้อมูลได้ อย่างมัน่ ใจ
(3) ให้ ความคุ้มครองพนักงานที่ได้ ร้องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต รวมทังให้
้
ความร่ วมมือหรื อความช่วยเหลือใดๆ แก่บริ ษัท ไม่ให้ ถูกคุกคาม ข่มขู่ หรื อกระทํ าการอื่นใดที่มี
ลักษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
(4) ป้องปรามการกระทําผิดและการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นในบริ ษัท และช่วยให้ สามารถตรวจพบและ
ลดความเสียหายจากการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
(5) ส่งเสริ มภาพลักษณ์และการมีจริ ยธรรมที่ดีของบริ ษัท และพนักงาน
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ค. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายนี ใ้ ห้ ใ ช้ บัง คับกับกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท รวมถึง บุค คลหรื อ
หน่วยงานที่มีปฏิสมั พันธ์ กับบริ ษัท โดยครอบคลุมการกระทําผิดและการทุจริ ต (ทัง้ ที่ปรากฎแล้ ว
หรื อสงสัย) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับผู้บริ หาร พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ
ซึง่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท
กรณีที่ข้อความหรื อเนื ้อหาใดในนโยบายที่กําหนดไว้ นี ้ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย ให้ ใช้ บงั คับได้ เท่าที่
ไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายกําหนด
--------------------------------------------หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1. ในนโยบายนี ้
“บริ ษัท” หมายถึง บริ ษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน)
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริ ษัท ไอร่ า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน) ทุกคน และ
ทุกระดับชัน้ รวมถึงผู้บริ หาร พนักงานสัญญาจ้ าง ที่ปรึกษา
“ผู้บัง คับ บัญ ชา” หมายความว่า พนักงานระดับ บริ หาร หรื อพนักงานที่ อยู่ในระดับชัน้
ผู้จดั การ (Manager Class) ขึ ้นไป ที่พนักงานสามารถไว้ วางใจที่จะแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนตามนโยบาย
นี ้
“คู่ค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรื อทําธุรกรรมกับบริ ษัท
หรื อเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์ในทอดสุดท้ ายจากการมีความสัมพันธ์หรื อทําธุรกรรมกับบริ ษัท รวมถึงผู้ที่
ได้ รับมอบหมายหรื อมอบอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ หรื อทําธุรกรรมกับ
บริ ษัท
“การกระทําผิ ด” หมายถึง การกระทําหรื อละเว้ นการกระทําใดๆ ของผู้บริ หารหรื อพนักงาน
ซึ่งเป็ นการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ ข้ อบังคับการทํางาน ระเบียบและนโยบายต่างๆ หรื อระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่องของบริ ษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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“การทุจริ ต” หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ หรื อไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมายแก่ตนเองหรื อผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ซึ่งรวมถึงการกระทํา เช่น การยักยอก
ทรัพย์ การคอร์ รัปชัน่ การฉ้ อโกงหรื อการตกแต่งงบการเงิน เป็ นต้ น
“การแจ้งเบาะแส” หรื อ “Whistle Blowing” หมายถึง การให้ ข้อมูล การร้ องเรี ยน หรื อการ
สอบถามข้ อสงสัย ที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการดําเนินคดีในกรณีที่พบการกระทําผิด
กฎหมาย
“ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหารหรื อพนักงานของบริ ษัท รวมถึง
ผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ซึง่ ได้ ร้องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตใดๆ ที่เกิดขึ ้นใน
บริ ษัท ด้ วยเจตนาสุจริ ต
หมวดที่ 2
หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
ข้ อ 2. คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ินโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต
โดยกําหนดเป็ นกรอบหลักการและแนวทางไว้ ในนโยบายฉบับนี ้ ตามกระบวนการพิจารณาการแจ้ ง
เบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท
ข้ อ 3. ผู้บริ หารและผู้บังคับบัญชา
3.1) ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและนโยบายต่างๆ ของบริ ษัท
3.2) ส่งเสริ มและจัดให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผลเพื่อป้องกันการกระทําผิดและการทุจริ ตในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
3.3) ทําให้ มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคนในหน่วยงานได้ รับทราบนโยบายฉบับนี ้
3.4) สร้ างสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ร้องเรี ยนในการแจ้ งเรื่ อง
ร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต
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3.5) เมื่ อ พบการกระทํ า ผิ ด หรื อ ทุ จ ริ ต เกิ ด ขึ น้ ให้ แจ้ งฝ่ ายการกํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
(Compliance Department) ผ่ า นช่ อ งทางที่ กํ า หนดไว้ ต ามนโยบายฉบับ นี ้ และ/หรื อ ระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 4. พนักงาน
4.1) รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้
4.2) แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาในสายงานทราบหรื อตามช่องทางที่กําหนดไว้ ในนโยบายนี ้โดย
ทันที หากพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตเกิดขึ ้น
4.3) ให้ ความร่ วมมือและช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท ที่ทําหน้ าที่สอบสวน
เรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต
ข้ อ 5. ฝ่ ายการกํากับการปฏิบัตงิ าน (Compliance Department)
5.1) ให้ คําแนะนําแก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานในการนํานโยบายนี ้ไปใช้ ปฏิบตั ิ รวมทั ้งสื่อสาร
ทําความเข้ าใจให้ พนักงานของบริ ษัทรับทราบเรื่ องนโยบาย และกระบวนการพิจารณา ตลอดช่อง
ทางการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน และจัดอบรมให้ ความรู้อย่างเหมาะสม
5.2) ประสานงานรับเรื่ องร้ องเรี ยน และเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต และแจ้ งความ
คืบหน้ า ผลการพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยน เบาะแสการกระทํ าผิดและการทุจริ ตให้ ผ้ ูร้องเรี ยน ผู้ถูก
ร้ องเรี ยนได้ รับทราบ อย่างไรก็ตาม ด้ วยเหตุผลความจําเป็ นในเรื่ องข้ อมูลส่วนบุคคลและรั กษา
ความลับ บริ ษัทอาจไม่สามารถให้ ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรื อการลงโทษทาง
วินยั
5.3) จัดทํ ารายงานสรุ ปเรื่ อ งร้ องเรี ยน และเบาะแสการกระทํ าผิ ดและการทุจริ ต ส่งให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ข้ อ 6. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
6.1) จัดทํ ารายงานสรุ ปเรื่ อ งร้ องเรี ยน และเบาะแสการกระทํ าผิ ดและการทุจริ ต ส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นประจําเป็ นรายไตรมาส
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หมวดที่ 3
การแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต
ข้ อ 7. เมื่อผู้ร้องเรี ยนพบเห็นหรื อสงสัยว่ามีการกระทําผิดและการทุจริ ต สามารถแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน
หรื อแจ้ งเบาะแส ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี ้
1) ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ
2) แจ้ งผ่าน Whistle Blowing Hotline ผ่านทางเว็บไซด์บริ ษัท
3) ส่งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสถึง ฝ่ ายการกํ ากับการปฏิบัติงานผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ถกู กําหนดขึ ้นไว้ เฉพาะ
4) ส่งจดหมายปิ ดผนึกถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ) หรื อ
กรรมการของบริ ษัท ตามที่อยูด่ งั นี ้
บริ ษัท ไอร่ า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330
ข้ อ 8. ในกรณีที่ผ้ บู งั คับบัญชาได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต รวมทั ้ง
หากพบว่ามีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตใดๆ เกิดขึ ้น ให้ แจ้ งหรื อส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
ถึงฝ่ ายการกํากับการปฏิบตั ิงาน
ข้ อ 9. ผู้ร้องเรี ยนควรกรอกข้ อมูลในแบบแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน/เบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต
ตามเอกสารแนบ 1 ไว้ อย่างเพียงพอเท่าที่จะกระทําได้ เพื่อให้ สามารถนําไปสอบหาข้ อเท็จจริ งได้
เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ลักษณะและรายละเอียดของเหตุการณ์ วันที่และข้ อมูล นอกจากนี ้ผู้ร้องเรี ยน
ควรเปิ ดเผย ชื่อ ที่อยู่ของตนเองหรื อช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่อให้ บริ ษัท สามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามผู้ร้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผยชื่อของตนเองก็ได้
หมวดที่ 4
กระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต
ข้ อ 10. บริ ษัทโดยคณะกรรมการรับแจ้ งเบาะแส การกระทําผิดและการทุจจริ ต (Whistle Blowing
Committee) มีอํานาจพิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยนและ
เบาะแสการกระทํ า ความผิ ด และการทุจ ริ ต เพื่ อ พิ จ ารณา และดํ า เนิ น การรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง
ประมวลผล และกลัน่ กรองข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อทําหน้ าที่ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
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ข้ อ 11. คณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริ งที่ถูกแต่งตั ้งเพื่อพิจารณาตามข้ อ 10. ควรประกอบไป
ด้ วยผู้อํานวยการหรื อตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าระดับชันหั
้ วหน้ าฝ่ ายของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ าย
กํากับการปฏิบตั ิงาน ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ ายของผู้ถกู ร้ องเรี ยน ทั ้งนี ้ สมาชิก
ในคณะกรรมการที่ถกู แต่งตั ้งจะต้ องไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิด
และการทุจริ ต
โดยกระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้ อมูลเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสกระทําผิดและการ
ทุจริ ตต้ องเป็ นไปอย่างอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ ยืนยันหรื อโต้ แย้ ง
กับข้ อมูลที่ได้ รับ รวมทังจะดํ
้ าเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรื อดําเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทํา
ผิด ตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท และตามกฎหมาย
หมวดที่ 5
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน และการรั กษาความลับ
ข้ อ 12. บริ ษัทกําหนดให้ มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน เพื่อป้องกันการกลัน่
แกล้ ง ข่มขู่ หรื อทําลายพยานหลักฐาน ดังนี ้
1) ปกป้อง คุ้มครอง และไม่ยินยอมให้ มีการข่มขู่ ผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน รวมถึงผู้ที่
ให้ ความร่ วมมือและให้ ความช่วยเหลือด้ วยมีเจตนาสุจริ ต
2) ในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง บริ ษัท จะไม่เปิ ดเผยตัวผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน
3) บริ ษั ท จะเก็ บ ข้ อ มูล เป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่ า ที่ จํ า เป็ น โดยคํ า นึ ง ถึง ความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
4) ผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หากเห็นว่าอาจเดือดร้ อนเสียหาย สามารถ
ร้ องขอให้ บริ ษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองได้
หมวดที่ 6
การรั กษาการตามนโยบาย
ข้ อ 13. คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังและจั
้
ดให้ มีคณะกรรมการรับแจ้ งเบาะแส การกระทําผิดและ
การทุจจริ ต (Whistle Blowing Committee)ของบริ ษัทเป็ นผู้รักษาการตามนโยบายฉบับนี ้และให้ มี
อํ านาจแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จ จริ งเกี่ ยวกับข้ อร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทํ า
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ความผิ ด และการทุจ ริ ต รวมถึง พิ จ ารณาออกระเบี ย บปฏิ บัติ ข้ อ กํ า หนด ประกาศและคํ าสั่งที่
เกี่ยวข้ องรวมถึงการมอบหมายอํานาจตามความจําเป็ นและเหมาะสม
กรณีไม่มีเรื่ องแจ้ งเบาะแส การกระทําผิดและการทุจจริ ตเกิดขึ ้นเลยในปี นั ้นๆ คณะกรรมการรับแจ้ ง
เบาะแส การกระทําความผิดและการทุจจริ ตควรประชุมกันอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื ออาจพิจารณา
จัดการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี ได้ ตามความจําเป็ นและเหตุอนั สมควร
หมวดที่ 7
การเปิ ดเผยข้ อมูล และการรายงาน
ข้ อ 14. บริ ษัทเปิ ดเผยนโยบายการแจ้ งเบาะแส การกระทําผิดและการทุจริ ต ข้ อร้ องเรี ยน และผล
การปฏิ บัติ ที่ เกิ ด ขึน้ ในรอบปี นัน้ ๆ ในรายงานประจํ าปี เรื่ อ ง การกํ ากับ ดูแลกิ จการที่ ดี และบน
เว็บไซต์ของบริ ษัท
ข้ อ 15. บริ ษั ท ต้ องรายงานผลการพิ จ ารณาและลงโทษต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท
หมวดที่ 8
การทบทวนนโยบาย
ข้ อ 16. ส่วนงานกฎหมายและการกํากับการปฎิบตั ิงาน (Legal and Compliance Division) เสนอ
ทบทวนและปรั บปรุ งนโยบายฉบับนีต้ ามความจํ าเป็ นและเหมาะสม อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี ้
หมวดที่ 9
บทลงโทษ
ข้ อ 17. หากผู้ใ ดฝ่ าฝื น กระทํ าการใดโดยจงใจหรื อ ประมาทเลิน เล่อ ไม่ป ฏิบัติ ต ามนโยบายนี ้
รวมทังมี
้ พฤติกรรมที่กลัน่ แกล้ ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรื อเลือกปฏิบตั ิ เปิ ดเผยข้ อมูลผู้แจ้ งเบาะแส
หรื อผู้ร้องเรี ยนโดยไม่มีเหตุจําเป็ น ทําให้ เกิดความเสียหายและไม่ปลอดภัย หรื อทําการใดอันเป็ น
เหตุให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ รับความเดือดร้ อน เสียหาย ถือว่าผู้นั ้น
กระทําผิดวินยั และต้ องรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายแก่บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการ
กระทําดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรื อตามกฎหมายกําหนด
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นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทํา ผิดและการทุ จริ ต (Whistle Blowing Policy) นี ้ มี ผล
บังคับใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เป็ นต้ นไป
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แบบแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน/เบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต
COMPLAINT & MISCONDUCT AND FRAUD REPORT FORM
วันที่รายงาน:_____________________
Date of report
ชื่อ- นามสกุล *(เลือกที่จะไม่เปิ ดเผยได้ ):__________________________________________________
(Whistleblower’s name (Optional))
ที่อยู:่
_____________________________________________________________________
(Address)
_____________________________________________________________________
หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
(Telephone)
(E - Mail)
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง:
(Name of involved company)
วันที่เกิดหรื อพบเห็นการกระทําผิด:
(Date of incident (and/or date misconduct or fraud was discovered))
โปรดระบุรายละเอียดเรื่ องร้ องเรี ยนของท่าน หรื อ ลักษณะการกระทําผิดหรื อการทุจริต:
(Please provide full details of the type of misconduct or fraud committed or suspected)

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล และมูลเหตุที่ทําให้ ท่านเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
เหตุการณ์:
(Name(s) and job title(s) of person(s) who is believed to be involved and the basis for your
belief)
มูลค่าของเงินหรื อทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ อง / ประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น (ถ้ ามี):
Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss (if any)
หมายเหตุ: โปรดแนบเอกสารเพิม่ เติม (ถ้ าจําเป็ น)
(Remark: Please attach additional document(s) (if any))

