นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย (“บริ ษทั ”) ได้จดั ทานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการแจ้ง
เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อสนับสนุ นและให้ความสาคัญแก่ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน
ไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรื อจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณี ที่อาจเกิดการ
ทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ หรื อผิดต่อจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ หรื อกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้อง เพื่อช่ วยกันปรับปรุ งแก้ไข
หรื อดาเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่ งใส และมีประสิ ทธิภาพในการดาเนินธุ รกิจมากยิง่ ขึ้น
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุ นให้ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กภาคส่ วน สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันที หากมี เบาะแส
เกี่ยวกับการประพฤติผิด หรื อมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทาผิดจากการปฎิ บตั ิที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคอร์ รัปชัน่ และการทุจริ ต รวมทั้งจรรยาบรรณในการ
ทาธุ รกิจ
1.2 เพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั มีความถูกต้อง เหมาะสม โปร่ งใส และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และป้ องกันความเสี่ ยงในความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
1.3 เพื่อให้ความสาคัญในกระบวนการการแจ้งเบาะแสจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน เพื่อคุม้ ครองผู้
ร้ องเรี ยนที่ สุจริ ต โดยข้อมูลของผูแ้ จ้ง เบาะแสและเรื่ องที่ แจ้ง จะถู กเก็บเป็ นความลับ โดยไม่
เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น
2. คาจากัดความ
2.1 “การแจ้งเบาะแส” หมายถึ ง การให้ขอ้ มูลต่อบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นการที่ เชื่ อได้ว่ามี การ
กระทาผิดตามข้อ 1.1
2.2 “ผูแ้ จ้งเบาะแส” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรจาก
องค์กรภายใน หรื อจากบุคคลภายนอก
2.3 “ผูร้ ับแจ้งเบาะแส” หมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
2.4 “คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส” ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสานักตรวจสอบภายใน ผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดสานักกากับและดูแลการปฎิบตั ิงาน
3. ช่ องทางการแจ้ งเบาะแส
3.1 Email : whistleblowing@ktam.co.th
3.2 หนังสื อ : ส่ งไปที่
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คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพฯ 10120
3.3 โทรศัพท์ หมายเลข 02-686-6100
4. หลักการพิจารณาของบริษัท
4.1 ข้อมูลการแจ้งเบาะแสควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
4.2 เรื่ องที่ไม่ระบุผแู ้ จ้งเบาะแส จะไม่ได้รับการพิจารณาและไม่กระทาการใดใดทั้งสิ้ น
4.3 ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการสื บสวนเรื่ องทุจริ ตจะต้องเก็บข้อมูลและผลการสื บสวนไว้เป็ นความลับ
5. แนวทางการปฏิบัติ
5.1 ผูแ้ จ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสการกระทาผิด ตามข้อ 1.1 เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและลงนาม
และส่ งไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่ องทางการแจ้ง
เบาะแสตามข้อ 3
5.2 ผูร้ ับแจ้งเบาะแสจะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็ นความลับโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่ นทราบ
หากนาข้อมูลที่ล่วงรู ้ไปเปิ ดเผย บริ ษทั จะพิจารณาโทษทางวินยั
5.3 คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสนั้น ว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะเกิ ด
การประพฤติผดิ หรื อมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทาผิดตามข้อ 1.1 หรื อไม่
5.3.1 กรณี ที่ ข ้อ กล่ า วหานั้น ไม่ เ ข้า ข่ า ยหรื อ ไม่ เ ป็ นที่ น่ า สงสั ย เพี ย งพอที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่น และไม่มีความจาเป็ นต้องสื บสวน ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสานักตรวจสอบภายใน
รายงานการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ข้อสงสัย ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสานักตรวจสอบภายใน จะต้องแจ้งไปยังผูแ้ จ้งเบาะแสให้ทราบ
ว่าเหตุใดจึงไม่มีการสื บสวน
5.3.2 กรณี ที่ขอ้ กล่าวหานั้นเข้าข่ายหรื อเป็ นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่
และมีความจาเป็ นต้องสื บสวน ให้ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสานักตรวจสอบภายในรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อหาข้อเท็จจริ งหรื อแนะนาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม หรื อ การดาเนินการทางวินยั ตามที่
เห็นสมควร
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5.4 ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสานักตรวจสอบภายใน จัดทารายงานสรุ ปข้อเท็จจริ ง เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
5.5 เมื่อการสอบสวนสิ้ นสุ ดลง ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสานักตรวจสอบภายในจะดาเนิ นการแจ้งให้ผูแ้ จ้ง
เบาะแสทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าว
5.6 ข้อ มู ล การแจ้ ง เบาะแส และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ง หมดจะถู ก เก็ บ ไว้เ ป็ นความลั บ โดย
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
ผูแ้ จ้งเบาะแสโดยความสุ จริ ตใจ จะได้รับการคุม้ ครองที่เหมาะสม โดยบริ ษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตน
ของผูแ้ จ้งเบาะแสเป็ นความลับ หากกรณี ที่บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล บริ ษทั จะเปิ ดเผย
ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลที่จาเป็ นเท่านั้น โดยคานึงถึง ความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูแ้ จ้งเบาะแส
7. การแจ้ งเบาะแสอันเป็ นเท็จ
ผูแ้ จ้งเบาะแสย่อมตระหนักและเข้าใจเป็ นอย่างดีวา่ การแจ้งเบาะแสจะต้องกระทาโดยสุ จริ ต
ไม่มีเจตนากลัน่ แกล้งองค์กรหรื อบุคคล หรื อโดยมีเจตนาไม่สุจริ ต ไม่เป็ นธรรม หากผูแ้ จ้งเบาะแสได้
ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ บริ ษทั จะดาเนิ นการตามขั้นตอนของบริ ษทั หรื อตามระเบียบของบริ ษทั หรื อ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผูแ้ จ้งเบาะแส ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ต่อไป
8. การทบทวนนโยบาย
บริ ษทั โดยคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส จะทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing Policy) และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุ มตั ิ เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้
มั่น ใจว่า นโยบายดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั
9. วันทีม่ ีผลบังคับ
ให้นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการแจ้งเบาะแสนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2560 เป็ น
ต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
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