
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและแนวทางปฏบิัติ 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

เพ่ื อให้การด าเนินธุ รกิจของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง โป ร่งใส  ยุติ ธรรม สามารถตรวจสอบได้                       

โดยสอดคล้องกบักฎหมาย หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบตา่ง ๆ ของบริษัท  

บริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพ่ือให้เกิดความ

ชดัเจน คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เพ่ือให้ผู้ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทโดย

สจุริตใจ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

ทัง้นี ้ขอบเขตของหวัข้อท่ีร้องเรียน หมายความถงึ การกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบ

ของบริษัท รวมถงึการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนที ่1 การทจุริต ซึง่รวมถงึการยกัยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกงหรือการตกแตง่งบการเงิน     

ส่วนที ่2 การกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย หรือระเบียบ จริยธรรมทางธุรกิจของกลุม่  

1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

   ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนัน้ บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียนเปิดเผยตัวตน                      

และ/หรือ ให้ข้อมลูหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอเก่ียวกบัการประพฤติผิด  

  ในกรณีท่ีผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนไม่เปิดเผยตวัตนให้ทราบ ผู้ประสานงานรับเร่ืองร้องเรียน เมื่อรับเร่ืองร้องเรียน

แล้วจะพิจารณาข้อมูลประกอบเร่ืองท่ีได้ร้องเรียนมาว่า มีข้อมูลท่ีระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลกัฐานท่ีชัดเจน

เพียงพอหรือไม ่โดยจะไมรั่บเร่ืองร้องเรียนหากเป็นไปตามกรณี ดงันี ้

1.  เร่ืองท่ี ไม่ ระบุพยาน  หลักฐาน  ห รือพฤติการณ์ การกระท าการทุจ ริตห รือประพฤติ ผิด ท่ีชัด เจน                          

เพียงพอท่ีจะด าเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้ 

2.  เร่ืองท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉยัเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็น

ธรรมแล้ว และไมม่ีพยานหลกัฐานอนัใหมซ่ึง่เป็นสาระส าคญัเพ่ิมเติมจากเดิมให้ต้องพิจารณาหรือวินิจฉยัอีก 

2. บุคคลที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียน 

บุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย หรือบุคคลใด ๆ ท่ีทราบเร่ืองร้องเรียนหรือสงสยัโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความ

เสียหายหรือไม่ก็ตาม ว่ากรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าการแทนบริษัทมีการประพฤติผิดตามท่ีกล่าว



ข้างต้น ทัง้นี ้เพ่ือให้การร้องเรียนเป็นไปอย่างเป็นธรรมทัง้ผู้ ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดงันัน้ ผู้ ร้องเรียนควรมีเจตนา

อนัสจุริต และสนบัสนนุข้อมลู หลกัฐานท่ีเพียงพอให้แก่บริษัท และหากมีหลกัฐานปรากฏชดัเจนเพียงพอวา่ผู้แจ้งเร่ือง

ร้องเรียนมีพฤติการณ์ชัดแจ้งว่าได้แจ้งหรือได้กล่าวหาผู้ ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต บริษัทจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือ

ปกป้องช่ือเสียงของผู้ถกูร้องเรียน ดงันี ้

1. กรณีท่ีผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียนเป็นพนกังาน ให้ด าเนินการสอบสวน เพ่ือพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัท

วา่ด้วยการบริหารงานทรัพยากรบคุคล  

2. ในกรณีท่ีผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณา

ด าเนินคดีกบัผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนดงักลา่ว 

3. บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ 

3.1 ผู้ รับ เร่ืองร้องเรียน (Report Receiver) ได้แก่  กรรมการ ห รือผู้ บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท                       

โดยกรรมการหรือผู้ บังคับบัญชาหรือเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ี ต้องส่งเร่ืองร้องเรียนท่ีได้ รับให้ กับ                            

ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

3.2 ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน (Case Coordinator) ได้แก่ ส านกัเลขานกุารบริษัท  หรือผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าท่ีในการรวบรวมและพิจารณาความชัดแจ้งเพียงพอของพยานหลักฐานใน

เบือ้งต้น และส่งเร่ืองร้องเรียนท่ีผ่านการพิจารณาให้ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน  รวมถึงจัดเก็บข้อมูล บันทึก

ความคืบหน้าและผลสรุป ติดตามและปรับเปลี่ยนสถานะของเร่ืองร้องเรียน และก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมลู

ท่ีเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน นอกจากนี ้ยังมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้การด าเนินการเร่ืองร้องเรียนแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามระเบียบนีด้้วย 

3.3 ผู้ ถูกร้องเรียน (Subject of a Report) ได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าการแทนบริษัท                 

ซึ่งถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาโดยผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียน ว่ามีการประพฤติผิดตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  ในกรณีท่ี                 

ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนพบว่า มีบุคคลอื่นเป็นผู้ ร่วมกระท าการ สนับสนุนการกระท า จ้างวาน หรือสัง่การ

เก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนด้วย ให้ถือวา่บคุคลอื่นนัน้เป็นผู้ถกูร้องเรียนด้วย  

3.4 ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน (Investigation Participant) ได้แก่ กรรมการ พนกังาน หรือ

บคุคลภายนอกท่ีได้รับการขอความร่วมมือจากผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน หรือผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนของ

บริษัท ในการให้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง หรืออาจเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน 

 

 



3.5 ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนของบริษัทประกอบด้วย 

3.5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    : ส าหรับกรณีทจุริต  

3.5.2 ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  : ส าหรับกรณีการร้องเรียนเก่ียวกบัการประพฤติผิด กรณีฝ่าฝืน 

หรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัท 

3.5.3 ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียน เป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน เก่ียวพนักบัหลายหน่วยงาน ให้ประธานกรรมการบริหาร 

หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการ

ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจะต้องไมม่ีสว่นได้เสียกบัเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตาม 

3.6 ในกรณีท่ีหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

(Audit Committee) จะเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพ่ือท า

หน้าท่ีตามความเหมาะสม 

3.7 ในกรณีท่ีพนักงานระดบับริหารในระดบัผู้ อ านวยการฝ่ายขึน้ไป รวมถึงประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู้จดัการ หรือกรรมการของบริษัท เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทจะ

เป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพ่ือท าหน้าท่ีตามความ

เหมาะสม 

3.8 เม่ือได้ผลสรุปเร่ืองร้องเรียนและสัง่ลงโทษแล้ว ให้เป็นไปตามอ านาจด าเนินการและระเบียบปฏิบตัิของบริษัท

ดงันี ้

1. กรณีการสั่งลงโทษหน่วยงานตรวจสอบใน ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพ่ือ

พิจารณาการลงโทษ   

2. กรณีการตดัสินผลสรุปเร่ืองร้องเรียนและสัง่ลงโทษพนกังานระดบัผู้บริหาร ตัง้แต่ระดบัผู้อ านวยการฝ่าย

ขึน้ไป รวมถึงประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการ

ของบริษัท ให้น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาการลงโทษ 

4. การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส โดยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึง

การด าเนินการในทุกขัน้ตอนนัน้ บริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส รวมทัง้ข้อมูลเก่ียวกับเร่ือง

ร้องเรียนก็จะถูกเก็บรักษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่กรณีจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยตามข้อก าหนด

ของกฎหมาย   



นอกจากนี ้หากผู้ ร้องเรียนเป็นบุคคลภายในบริษัท ก็จะได้รับความคุ้ มครองท่ีเหมาะสม เช่น ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระท า 

อื่นใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้บุคคลใด ๆ ท่ีได้รับทราบเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน จะต้องปกป้องข้อมลูเร่ือง

ร้องเรียน หรือท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน ให้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึงความปลอดภัย

และความเสียหายของผู้ แจ้งร้องเรียน แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นใน

ขัน้ตอนการด าเนินการตามระเบียบนี ้หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมลูออกไปเปิดเผย บริษัท

จะด าเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ ท่ีฝ่าฝืน แล้วแตก่รณี 

5. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดงันี ้ 

1. จดหมาย  :     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

                     บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

        เลขท่ี 719  อาคารมัน่คงเคหะการ ถนนบรรทดัทอง 

                     แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์   :     02-6585577 

โทรสาร    :     02-6585578 

E-mail     :     chairman.auditcom@mk.co.th 

2. จดหมาย  :     เลขานกุารบริษัท  

                     บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

                      เลขท่ี 719  อาคารมัน่คงเคหะการ ถนนบรรทดัทอง  

                     แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์    :    02-216-6600 ตอ่ 291, 485 
โทรสาร      :   02-216-6666 
E-mail     :   whistleblowing@mk.co.th 
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ทัง้นี ้พนักงานท่ีพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถส่งข้อร้องเรียนไปยัง

กรรมการบริษัท หรือเลขานกุารบริษัท หรือผู้บงัคบับญัชาได้โดยตรง 

6. ขัน้ตอนการด าเนินการ 

6.1  การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 
6.1.1  เร่ืองท่ีไม่ซบัซ้อน ได้แก่ เร่ืองร้องเรียนท่ีมีหลกัฐานชัดเจน และ/หรือ ไม่เก่ียวข้องกบัหลาย

หน่วยงาน ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนจะสง่เร่ืองให้ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ตามข้อ 3.5 ด าเนินการ ดงันี ้
                    - หากเป็นข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต ก็จะด าเนินการส่งเร่ืองให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทัง้การหารือเก่ียวกับแนวทางของการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลกบัฝ่ายทรัพยากรบคุคลด้วย 

            - หากเป็นข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องการประพฤติผิด กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือระเบียบของบริษัท ก็จะด าเนินการส่งเร่ืองให้ผู้ อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตอ่ไป 

6.1.2  เร่ืองท่ีซับซ้อน ได้แก่ เร่ืองร้องเรียนท่ีมีหลักฐานชัดเจนจ านวนมาก หรือยุ่งยาก หรือ
เก่ียวข้องกบัหลายหน่วยงาน ให้ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนของบริษัทตามข้อ 3 แล้วแตก่รณี น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเร่ืองดงักล่าว  ซึ่งประกอบด้วย บุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหน่วยงานละ 1 คน เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้นทัง้นี ้
อาจจะมีการแต่งตัง้พนักงานหรือบุคคลภายนอกอื่นร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยก็ ได้ อย่างไรก็ตาม
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทกุคนจะต้องไมม่ีสว่นได้เสียในเร่ืองร้องเรียนนัน้ ๆ 

6.1.3  การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือพนักงานระดับบริหารใน
ระดับผู้ อ านวยการฝ่าย เทียบเท่าหรือสูงกว่า หรือ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการ
ผู้ จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ถูกร้องเรียน ให้ผู้ มีอ านาจตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ตามข้อ 3.6 และ                   
ข้อ 3.7 ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน  

6.2  ระยะเวลาการด าเนินการ 
6.2.1 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียน ต้องส่งเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ภายใน 5 วนัท าการ           

นบัแตว่นัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน 
6.2.2 ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ต้องส่งเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนภายใน 7 วนั                    

ท าการนบัแตว่นัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ รับเร่ืองร้องเรียนหรือจากผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน(แล้วแตก่รณี) 
6.2.3  ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเร่ืองร้องเรียนซึง่ยตุิแล้ว และผล

ค าสัง่การลงโทษของผู้มีอ านาจให้ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนทราบภายใน 30 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับเร่ือง
ร้องเรียนจากผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน 



  ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอค าสัง่ลงโทษจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากฝ่ายทรัพยากรบคุคลเก่ียวกบัมาตรการในการลงโทษดงักลา่วด้วย 

6.2.4  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเร่ืองร้องเรียนซึ่งได้   
ข้อยุติแล้ว รวมทัง้ค าสัง่ลงโทษของผู้มีอ านาจ (ถ้ามี) ให้ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนภายใน 60 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับทราบค าสัง่อนมุตัิแตง่ตัง้ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

6.2.5  กรณีมีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาให้                           
ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนน าเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ครัง้ละไมเ่กิน 7 วนัท าการ 

6.2.6 กรณีมีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ตามข้อ 
6.2.3 หรือ ข้อ 6.2.4 ให้ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนน าเสนอประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนุมตัิขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้
ครัง้ละไมเ่กิน 30 วนัท าการ 

6.2.7 หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือไม่ได้ขอขยายระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ข้างต้น ให้ถือวา่ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน หรือผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ไมป่ฏิบตัิตามระเบียบนี ้และต้อง
ด าเนินการท าหนังสือชีแ้จงต่อผู้ มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน (แล้วแต่กรณี) ถึงเหตุผลท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6.3  การรายงาน 
              6.3.1  ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนมีหน้าท่ีรายงานผลสรุปเร่ืองร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน 

ผู้ รับเร่ืองร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน หรือบุคคลอื่น ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม 

              6.3.2  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (แล้วแต่กรณี) มีหน้าท่ี

รายงานผลสรุปเร่ืองร้องเรียนและค าสั่งลงโทษของผู้ มีอ านาจ (ถ้ามี) ต่อประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถงึตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ(กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนการประพฤติผิดกรณีทจุริต) 

  6.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อ 3.6 และข้อ 3.7 (แล้วแตก่รณี) ต้องรายงาน

ผลสรุปเร่ืองร้องเรียนและค าสัง่ลงโทษของผู้มีอ านาจ(ถ้ามี) ตอ่คณะกรรมการบริษัทด้วย  

6.3.4 กรณีท่ีผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน และ/หรือ ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบหลกัฐานใน

เบือ้งต้นและพบวา่เร่ืองร้องเรียนอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ช่ือเสียง การด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ฐานะการเงิน

ของบริษัท ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนท่ีพบหรือท่ีได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ต้องรายงานเร่ืองดงักลา่วต่อ

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้ทราบทนัที เพ่ือพิจารณาด าเนินการตอ่ไป  



7. บทลงโทษ 

ผู้ ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ป ฏิบัติตามระเบียบนี  ้รวมทั ง้มีพฤติกรรม ท่ี                         

กลัน่แกล้งข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรือเลือกปฏิบตัิ ด้วยวิธีการอนัไมช่อบเน่ืองมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน 

หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนกบัระเบียบนี ้ถือว่าผู้นัน้กระท าผิดวินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย

แก่บริษัท หรือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการกระท าดงักลา่ว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมาย

ตอ่ไปด้วย 

 


