
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติ 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

เพื่ อให้การด าเนินธุ รกิจของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส  ยุติ ธรรม สามารถตรวจสอบได ้                       

โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรยิธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบต่าง ๆ ของบรษิัท  

บริษัทจึงไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน เพื่อให้เกิดความ

ชดัเจน คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เพื่อใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนที่ ไดใ้หค้วามร่วมมือกับบริษัทโดย

สจุรติใจ ไดร้บัความคุม้ครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

ทัง้นี ้ขอบเขตของหวัขอ้ที่รอ้งเรียน หมายความถึง การกระท าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบ

ของบรษิัท รวมถึงการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิัท โดยแบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนที ่1 การทจุรติ ซึ่งรวมถึงการยกัยอกทรพัย ์การคอรร์ปัชั่น การฉอ้โกงหรือการตกแต่งงบการเงิน     

ส่วนที ่2 การกระท าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือระเบียบ จรยิธรรมทางธุรกิจของกลุม่  

1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

   ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนั้น บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตน                      

และ/หรือ ใหข้อ้มลูหลกัฐานที่ชดัเจนเพียงพอเก่ียวกบัการประพฤติผิด  

  ในกรณีที่ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนไม่เปิดเผยตวัตนใหท้ราบ ผูป้ระสานงานรบัเรื่องรอ้งเรียน เมื่อรบัเรื่องรอ้งเรียน

แลว้จะพิจารณาขอ้มูลประกอบเรื่องที่ไดร้อ้งเรียนมาว่า มีขอ้มูลที่ระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริง หรือหลกัฐานที่ชัดเจน

เพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รบัเรื่องรอ้งเรียนหากเป็นไปตามกรณี ดงันี ้

1.  เรื่องที่ ไม่ ระบุพยาน  หลักฐาน  หรือพฤติการณ์ การกระท าการทุจริตหรือประพฤติผิดที่ ชัด เจน                          

เพียงพอที่จะด าเนินการสืบสวนสอบสวนขอ้เท็จจรงิได ้

2.  เรื่องที่ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือฝ่ายเลขานุการบริษัทไดร้บัไวพ้ิจารณา หรือไดวิ้นิจฉยัเสรจ็เด็ดขาดอย่างเป็น

ธรรมแลว้ และไม่มีพยานหลกัฐานอนัใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคญัเพิ่มเติมจากเดิมใหต้อ้งพิจารณาหรือวินิจฉยัอีก 

2. บุคคลทีส่ามารถแจ้งข้อร้องเรียน 

บุคคลที่มีส่วนไดเ้สีย หรือบุคคลใด ๆ ที่ทราบเรื่องรอ้งเรียนหรือสงสยัโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะไดร้บัความ

เสียหายหรือไม่ก็ตาม ว่ากรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระท าการแทนบริษัทมีการประพฤติผิดตามที่กล่าว



ขา้งตน้ ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารรอ้งเรียนเป็นไปอย่างเป็นธรรมทัง้ผูร้อ้งเรียนและผูถู้กรอ้งเรียน ดงันั้น ผูร้อ้งเรียนควรมีเจตนา

อนัสจุริต และสนบัสนนุขอ้มลู หลกัฐานที่เพียงพอใหแ้ก่บรษิัท และหากมีหลกัฐานปรากฏชดัเจนเพียงพอว่าผูแ้จง้เรื่อง

รอ้งเรียนมีพฤติการณ์ชัดแจ้งว่าไดแ้จง้หรือไดก้ล่าวหาผู้ถูกรอ้งเรียนโดยไม่สุจริต บริษัทจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อ

ปกปอ้งชื่อเสียงของผูถ้กูรอ้งเรียน ดงันี ้

1. กรณีที่ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนเป็นพนกังาน ใหด้ าเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัท

ว่าดว้ยการบรหิารงานทรพัยากรบคุคล  

2. ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องรอ้งเรียนเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทไดร้บัความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณา

ด าเนินคดีกบัผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนดงักลา่ว 

3. บุคคลทีเ่ก่ียวข้องและหน้าที ่

3.1 ผู้รับ เรื่องร้องเรียน (Report Receiver) ได้แก่  กรรมการ หรือผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท                       

โดยกรรมการหรือผู้บังคับบัญชาหรือเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องส่งเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับให้กับ                            

ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนเพื่อด าเนินการต่อไป 

3.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน (Case Coordinator) ไดแ้ก่ ส  านกัเลขานกุารบรษิัท  หรือผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่ในการรวบรวมและพิจารณาความชัดแจ้งเพียงพอของพยานหลักฐานใน

เบือ้งตน้ และส่งเรื่องรอ้งเรียนที่ผ่านการพิจารณาใหผู้ต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน  รวมถึงจัดเก็บขอ้มูล บันทึก

ความคืบหนา้และผลสรุป ติดตามและปรบัเปลี่ยนสถานะของเรื่องรอ้งเรียน และก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลู

ที่เก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียน นอกจากนี ้ยังมีหน้าที่ก ากับดูแลใหก้ารด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนแลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบนีด้ว้ย 

3.3 ผู้ถูกรอ้งเรียน (Subject of a Report) ได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระท าการแทนบริษัท                 

ซึ่งถูกรอ้งเรียนหรือกล่าวหาโดยผู้แจง้เรื่องรอ้งเรียน ว่ามีการประพฤติผิดตามที่กล่าวไวข้า้งตน้  ในกรณีที่                 

ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนพบว่า มีบุคคลอื่นเป็นผูร้่วมกระท าการ สนับสนุนการกระท า จา้งวาน หรือสั่งการ

เก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียนดว้ย ใหถื้อว่าบคุคลอื่นนัน้เป็นผูถ้กูรอ้งเรียนดว้ย  

3.4 ผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน (Investigation Participant) ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังาน หรือ

บคุคลภายนอกที่ไดร้บัการขอความรว่มมือจากผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน หรือผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนของ

บรษิัท ในการใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง หรืออาจเก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียน 

 

 



3.5 ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนของบรษิัทประกอบดว้ย 

3.5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    : ส าหรบักรณีทจุรติ  

3.5.2 ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล  : ส าหรบักรณีการรอ้งเรียนเก่ียวกับการประพฤติผิด กรณีฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือระเบียบของบรษิัท 

3.5.3 ในกรณีที่เรื่องรอ้งเรียน เป็นเรื่องที่ซบัซอ้น เก่ียวพนักับหลายหน่วยงาน ให้ประธานกรรมการบริหาร 

หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อท าการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและด าเนินการ

ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งไม่มีสว่นไดเ้สียกบัเรื่องรอ้งเรียนดงักลา่วไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 

3.6 ในกรณีที่หน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผูถู้กรอ้งเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

(Audit Committee) จะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อท า

หนา้ที่ตามความเหมาะสม 

3.7 ในกรณีที่พนักงานระดับบริหารในระดับผู้อ  านวยการฝ่ายขึน้ไป รวมถึงประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือกรรมการของบริษัท เป็นผูถู้กรอ้งเรียน คณะกรรมการบริษัทจะ

เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อท าหน้าที่ตามความ

เหมาะสม 

3.8 เม่ือไดผ้ลสรุปเรื่องรอ้งเรียนและสั่งลงโทษแลว้ ใหเ้ป็นไปตามอ านาจด าเนินการและระเบียบปฏิบตัิของบริษัท

ดงันี ้

1. กรณีการสั่ งลงโทษหน่วยงานตรวจสอบใน ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อ

พิจารณาการลงโทษ   

2. กรณีการตดัสินผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนและสั่งลงโทษพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตัง้แต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่าย

ขึน้ไป รวมถึงประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือกรรมการผูจ้ัดการ หรือกรรมการ

ของบรษิัท ใหน้  าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาการลงโทษ 

4. การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส 

บรษิัทมีมาตรการในการคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส โดยในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิรวมถึง

การด าเนินการในทุกขั้นตอนนั้น บริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้รอ้งเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับเรื่อง

รอ้งเรียนก็จะถูกเก็บรกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่กรณีจ าเป็นที่ตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนด

ของกฎหมาย   



นอกจากนี ้ หากผู้รอ้งเรียนเป็นบุคคลภายในบริษัท ก็จะได้รับความคุ้มครองที่ เหมาะสม เช่น ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ท  างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจา้ง หรือการกระท า 

อื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้บุคคลใด ๆ ที่ไดร้บัทราบเรื่องรอ้งเรียน หรือขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียน จะตอ้งปกป้องขอ้มลูเรื่อง

รอ้งเรียน หรือที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องรอ้งเรียน ใหเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึงความปลอดภัย

และความเสียหายของผู้แจ้งรอ้งเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่กรณีที่มีความจ าเป็นใน

ขัน้ตอนการด าเนินการตามระเบียบนี ้หรือตามที่กฎหมายก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มลูออกไปเปิดเผย บรษิัท

จะด าเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ี่ฝ่าฝืน แลว้แต่กรณี 

5. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนผ่านช่องทาง ดงันี ้ 

1. จดหมาย  :     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

                     บรษิัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

        เลขที่ 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ที่ 7 ถนนสรุวงศ ์

                     แขวงสรุยิวงศ ์ เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์  :     02-639-3720 

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

2. จดหมาย  :     เลขานกุารบรษิทั  

                     บรษิัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

        เลขที่ 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ที่ 7 ถนนสรุวงศ ์

                     แขวงสรุยิวงศ ์ เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์   :    02-234-8888 ต่อ 2101, 9990 

โทรสาร      :   02-234-8880 

E-mail     :   whistleblowing@mk.co.th 
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ทัง้นี ้พนักงานที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถส่งข้อรอ้งเรียนไปยัง

กรรมการบรษิัท หรือเลขานกุารบรษิัท หรือผูบ้งัคบับญัชาไดโ้ดยตรง 

6. ข้ันตอนการด าเนินการ 

6.1  การตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน 
6.1.1  เรื่องที่ไม่ซบัซอ้น ไดแ้ก่ เรื่องรอ้งเรียนที่มีหลกัฐานชัดเจน และ/หรือ ไม่เก่ียวขอ้งกับหลาย

หน่วยงาน ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนจะสง่เรื่องใหผู้ต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ตามขอ้ 3.5 ด าเนินการ ดงันี ้
                    - หากเป็นข้อร้องเรียนที่ เก่ียวข้องกับการทุจริต ก็จะด าเนินการส่งเรื่องให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  รวมทั้งการหารือเก่ียวกับแนวทางของการบริหาร
ทรพัยากรบคุคลกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลดว้ย 

            - หากเป็นขอ้รอ้งเรียนที่เก่ียวขอ้งการประพฤติผิด กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือระเบียบของบริษัท ก็จะด าเนินการส่งเรื่องให้ผู้อ  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิต่อไป 

6.1.2  เรื่องที่ซับซ้อน ได้แก่ เรื่องรอ้งเรียนที่มีหลักฐานชัดเจนจ านวนมาก หรือยุ่งยาก หรือ
เก่ียวขอ้งกับหลายหน่วยงาน ใหผู้ต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนของบริษัทตามขอ้ 3 แลว้แต่กรณี น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อท าการตรวจสอบขอ้เท็จจริงในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งประกอบดว้ย บุคคลที่
ไดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหน่วยงานละ 1 คน เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรพัยากรบุคคล เป็นตน้ทัง้นี ้
อาจจะมีการแต่งตัง้พนักงานหรือบุคคลภายนอกอื่นร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดว้ยก็ได ้อย่างไรก็ตาม
กรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิทกุคนจะตอ้งไม่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องรอ้งเรียนนัน้ ๆ 

6.1.3  การตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือพนักงานระดับบริหารใน
ระดับผู้อ  านวยการฝ่าย เทียบเท่าหรือสูงกว่า หรือ  ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ถูกรอ้งเรียน ให้ผู้มีอ านาจตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ตามข้อ 3.6 และ                   
ขอ้ 3.7 ด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน  

6.2  ระยะเวลาการด าเนินการ 
6.2.1 ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน ตอ้งส่งเรื่องรอ้งเรียนใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ภายใน 5 วนัท าการ           

นบัแต่วนัที่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนจากผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน 
6.2.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ตอ้งส่งเรื่องรอ้งเรียนใหผู้ต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนภายใน 7 วนั                    

ท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนจากผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนหรือจากผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน(แลว้แต่กรณี) 
6.2.3  ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ตอ้งพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนซึ่งยตุิแลว้ และผล

ค าสั่งการลงโทษของผูม้ีอ านาจใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนทราบภายใน 30 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ไดร้บัเรื่อง
รอ้งเรียนจากผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน 



  ทัง้นี ้ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอค าสั่งลงโทษจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากฝ่ายทรพัยากรบคุคลเก่ียวกบัมาตรการในการลงโทษดงักลา่วดว้ย 

6.2.4  คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงตอ้งพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนซึ่งได ้  
ขอ้ยุติแลว้ รวมทัง้ค าสั่งลงโทษของผูม้ีอ านาจ (ถา้มี) ใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนภายใน 60 วนัท าการ นบัแต่วนัที่
คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิไดร้บัทราบค าสั่งอนมุตัิแต่งตัง้ใหเ้ป็นคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

6.2.5  กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาให้                          
ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนน าเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบไดค้รัง้ละไม่เกิน 7 วนัท าการ 

6.2.6 กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ตามขอ้ 
6.2.3 หรือ ขอ้ 6.2.4 ใหผู้ต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนน าเสนอประธานกรรมการบรหิาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบรษิัท (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้
ครัง้ละไม่เกิน 30 วนัท าการ 

6.2.7 หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลา หรือไม่ไดข้อขยายระยะเวลาที่
ก าหนดไวข้า้งตน้ ใหถื้อว่าผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน หรือผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบนี ้และตอ้ง
ด าเนินการท าหนังสือชีแ้จงต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน (แล้วแต่กรณี) ถึงเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

6.3  การรายงาน 
              6.3.1  ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนมีหนา้ที่รายงานผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนใหแ้ก่ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน 

ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน ผูถู้กรอ้งเรียน ผูใ้หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน หรือบุคคลอื่น ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม 

              6.3.2  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่

รายงานผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนและค าสั่งลงโทษของผู้มีอ านาจ (ถ้ามี) ต่อประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร รวมถึงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ(กรณีเป็นเรื่องรอ้งเรียนการประพฤติผิดกรณีทจุรติ) 

  6.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ตามขอ้ 3.6 และขอ้ 3.7 (แลว้แต่กรณี) ตอ้งรายงาน

ผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนและค าสั่งลงโทษของผูม้ีอ านาจ(ถา้มี) ต่อคณะกรรมการบรษิัทดว้ย  

6.3.4 กรณีที่ผูป้ระสานงานเรือ่งรอ้งเรียน และ/หรือ ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนตรวจสอบหลกัฐานใน

เบือ้งตน้และพบว่าเรื่องรอ้งเรียนอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อชื่อเสียง การด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ฐานะการเงิน

ของบรษิัท ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนที่พบหรือที่ไดร้บัแจง้จากผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ตอ้งรายงานเรื่องดงักลา่วต่อ

ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารใหท้ราบทนัที เพื่อพจิารณาด าเนินการต่อไป  



7. บทลงโทษ 

ผู้ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี ้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่                          

กลั่นแกลง้ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรือเลือกปฏิบตัิ ดว้ยวิธีการอนัไม่ชอบเนื่องมาจากการรอ้งเรียนต่อผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน 

หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องรอ้งเรียนกับระเบียบนี ้ถือว่าผูน้ัน้กระท าผิดวินยั และตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหาย

แก่บริษัท หรือผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักลา่ว ตลอดจนรบัผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมาย

ต่อไปดว้ย 

 


