นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ นไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม สามารถตรวจสอบได้
โดยสอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท
บริษัท จึงได้ก าหนดแนวทางในการดาเนิ นการเกี่ ยวกับ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่ อให้เกิ ดความ
ชัดเจน คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เพื่อให้ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ ได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทโดย
สุจริตใจ ได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
ทัง้ นี ้ ขอบเขตของหัวข้อที่รอ้ งเรียน หมายความถึง การกระทาที่ฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของบริษัท รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การทุจริต ซึ่งรวมถึงการยักยอกทรัพย์ การคอร์รปั ชั่น การฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงิน
ส่วนที่ 2 การกระทาที่ฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือระเบียบ จริยธรรมทางธุรกิจของกลุม่
1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ในการแจ้ง เบาะแสหรื อ ข้อ ร้อ งเรี ย นนั้ น บริ ษั ท ขอความร่ ว มมื อ ให้ผู้ แ จ้ง เรื่ อ งร้อ งเรี ย นเปิ ดเผยตั ว ตน
และ/หรือ ให้ขอ้ มูลหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอเกี่ยวกับการประพฤติผิด
ในกรณี ท่ีผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนไม่เปิ ดเผยตัวตนให้ทราบ ผูป้ ระสานงานรับเรื่องร้องเรียน เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
แล้วจะพิจารณาข้อมูลประกอบเรื่องที่ได้รอ้ งเรียนมาว่า มีขอ้ มูลที่ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจน
เพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รบั เรื่องร้องเรียนหากเป็ นไปตามกรณี ดังนี ้
1. เรื่ อ งที่ ไ ม่ ร ะบุ พ ยาน หลั ก ฐาน หรื อ พฤติ ก ารณ์ ก ารกระท าการทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ ผิ ด ที่ ชั ด เจน
เพียงพอที่จะดาเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้
2. เรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ ายเลขานุการบริษัทได้รบั ไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็ น
ธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานอันใหม่ซ่งึ เป็ นสาระสาคัญเพิ่มเติมจากเดิมให้ตอ้ งพิจารณาหรือวินิจฉัยอีก
2. บุคคลทีส่ ามารถแจ้งข้อร้องเรียน
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลใด ๆ ที่ทราบเรื่องร้องเรียนหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รบั ความ
เสียหายหรือไม่ก็ตาม ว่ากรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทาการแทนบริษัทมีการประพฤติผิดตามที่กล่าว

ข้างต้น ทัง้ นี ้ เพื่อให้การร้องเรียนเป็ นไปอย่างเป็ นธรรมทัง้ ผูร้ อ้ งเรียนและผูถ้ ูกร้องเรียน ดังนั้น ผูร้ อ้ งเรียนควรมีเจตนา
อันสุจริต และสนับสนุนข้อมูล หลักฐานที่เพียงพอให้แก่บริษัท และหากมีหลักฐานปรากฏชัดเจนเพียงพอว่าผูแ้ จ้งเรื่อง
ร้องเรียนมีพฤติการณ์ชัดแจ้งว่า ได้แจ้งหรือได้กล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต บริษัทจาเป็ นต้องดาเนินการเพื่ อ
ปกป้องชื่อเสียงของผูถ้ กู ร้องเรียน ดังนี ้

1. กรณีท่ีผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนเป็ นพนักงาน ให้ดาเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัท
ว่าด้วยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

2. ในกรณี ท่ีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็ นบุคคลภายนอก และบริษัทได้รบั ความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณา
ดาเนินคดีกบั ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
3. บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องและหน้าที่
3.1 ผู้ รั บ เรื่ อ งร้อ งเรี ย น (Report Receiver) ได้ แ ก่ กรรมการ หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ เลขานุ ก ารบริ ษั ท
โดยกรรมการหรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต้ อ งส่ ง เรื่ อ งร้อ งเรี ย นที่ ไ ด้ รับ ให้ กั บ
ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อดาเนินการต่อไป
3.2 ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน (Case Coordinator) ได้แก่ สานักเลขานุการบริษัท หรือผูท้ ่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษัท มีห น้าที่ ในการรวบรวมและพิ จารณาความชัดแจ้งเพี ย งพอของพยานหลัก ฐานใน
เบือ้ งต้น และส่งเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียน รวมถึงจัดเก็บข้อมูล บันทึก
ความคืบหน้าและผลสรุ ป ติดตามและปรับเปลี่ยนสถานะของเรื่อ งร้องเรียน และกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี ้ ยังมีหน้าที่กากับดูแลให้การดาเนินการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามระเบียบนีด้ ว้ ย
3.3 ผู้ถูก ร้องเรีย น (Subject of a Report) ได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่ก ระท าการแทนบริษัท
ซึ่งถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาโดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ว่ามีการประพฤติผิดตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ในกรณี ท่ี
ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนพบว่า มีบุคคลอื่นเป็ นผูร้ ่วมกระทาการ สนับสนุนการกระทา จ้างวาน หรือสั่งการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้วย ให้ถือว่าบุคคลอื่นนัน้ เป็ นผูถ้ กู ร้องเรียนด้วย
3.4 ผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (Investigation Participant) ได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือ
บุคคลภายนอกที่ได้รบั การขอความร่วมมือจากผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน หรือผูต้ รวจสอบเรื่ องร้องเรียนของ
บริษัท ในการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน

3.5 ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกอบด้วย
3.5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : สาหรับกรณีทจุ ริต
3.5.2 ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล : สาหรับกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิด กรณีฝ่าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัท
3.5.3 ในกรณีท่ีเรื่องร้องเรียน เป็ นเรื่องที่ซบั ซ้อน เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน ให้ประธานกรรมการบริหาร
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนจะต้องไม่มีสว่ นได้เสียกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
3.6 ในกรณี ท่ีหน่วยงานฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็ นผูถ้ ูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
(Audit Committee) จะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทา
หน้าที่ตามความเหมาะสม
3.7 ในกรณี ท่ีพนักงานระดับบริหารในระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึน้ ไป รวมถึง ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การ หรือกรรมการของบริษัท เป็ นผูถ้ ูกร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทจะ
เป็ น ผู้แ ต่ งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง (Investigation Committee) เพื่ อ ท าหน้า ที่ ต ามความ
เหมาะสม
3.8 เมื่อได้ผลสรุปเรื่องร้องเรียนและสั่งลงโทษแล้ว ให้เป็ นไปตามอานาจดาเนินการและระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท
ดังนี ้
1. กรณี ก ารสั่งลงโทษหน่ วยงานตรวจสอบใน ให้น าเสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ท เพื่ อ
พิจารณาการลงโทษ
2. กรณีการตัดสินผลสรุ ปเรื่องร้องเรียนและสั่งลงโทษพนักงานระดับผูบ้ ริหาร ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ าย
ขึน้ ไป รวมถึงประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผูจ้ ัดการ หรือกรรมการ
ของบริษัท ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการลงโทษ
4. การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทมีมาตรการในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส โดยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึง
การดาเนินการในทุกขั้นตอนนั้น บริษัทจะไม่เปิ ดเผยตัวผู้ รอ้ งเรียนหรือผู้ท่ีแจ้งเบาะแส รวมทั้งข้อมูลเกี่ ยวกับ เรื่อง
ร้องเรียนก็จะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีจาเป็ นที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกาหนด
ของกฎหมาย

นอกจากนี ้ หากผู้ร อ้ งเรี ย นเป็ น บุ ค คลภายในบริษั ท ก็ จ ะได้รับ ความคุ้ม ครองที่ เหมาะสม เช่ น ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทา
อื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสนัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ บุคคลใด ๆ ที่ได้รบั ทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรียน จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ให้เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคานึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียน แหล่งที่ มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ ยวข้อง เว้น แต่กรณี ท่ีมีความจาเป็ นใน
ขัน้ ตอนการดาเนินการตามระเบียบนี ้ หรือตามที่กฎหมายกาหนด หากมีการจงใจฝ่ าฝื นนาข้อมูลออกไปเปิ ดเผย บริษัท
จะดาเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ดาเนินการทางกฎหมายกับผูท้ ่ฝี ่ าฝื น แล้วแต่กรณี
5. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี ้
1. จดหมาย : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชัน้ ที่ 7 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-639-3720
E-mail : chairman.auditcom@mk.co.th
2. จดหมาย : เลขานุการบริษทั
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชัน้ ที่ 7 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-234-8888 ต่อ 2101, 9990
โทรสาร

: 02-234-8880

E-mail

: whistleblowing@mk.co.th

ทัง้ นี ้ พนักงานที่พบเห็นการฝ่ าฝื น หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถส่งข้อร้องเรียนไปยัง
กรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท หรือผูบ้ งั คับบัญชาได้โดยตรง
6. ขั้นตอนการดาเนินการ
6.1

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
6.1.1 เรื่องที่ไม่ซบั ซ้อน ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจน และ/หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนจะส่งเรื่องให้ผตู้ รวจสอบเรื่องร้องเรียน ตามข้อ 3.5 ดาเนินการ ดังนี ้
- หากเป็ นข้ อ ร้อ งเรี ย นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต ก็ จ ะด าเนิ น การส่ ง เรื่ อ งให้ ป ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็ จจริง รวมทั้งการหารือเกี่ ยวกับ แนวทางของการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลด้วย
- หากเป็ นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการประพฤติผิด กรณีฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบี ย บของบริษัท ก็ จ ะดาเนิ น การส่งเรื่องให้ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพ ยากรบุ คคล เป็ น ผู้ดาเนิ น การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อไป
6.1.2 เรื่ อ งที่ ซับ ซ้อ น ได้แ ก่ เรื่ อ งร้อ งเรี ย นที่ มี ห ลัก ฐานชั ด เจนจ านวนมาก หรื อ ยุ่ งยาก หรื อ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนของบริษัทตามข้อ 3 แล้วแต่กรณี นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่
ได้รบั มอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานละ 1 คน เช่น ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น ทัง้ นี ้
อาจจะมีการแต่งตัง้ พนักงานหรือบุคคลภายนอกอื่นร่วมเป็ นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยก็ได้ อย่างไรก็ตาม
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกคนจะต้องไม่มีสว่ นได้เสียในเรื่องร้องเรียนนัน้ ๆ
6.1.3 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อพนักงานระดับบริหารใน
ระดับ ผู้อานวยการฝ่ าย เที ย บเท่ าหรือสูงกว่า หรือ ประธานกรรมการบริห าร ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริหาร กรรมการ
ผู้จั ด การ หรื อ คณะกรรมการบริษั ท เป็ น ผู้ถู ก ร้อ งเรี ย น ให้ผู้มี อ านาจตรวจสอบเรื่ อ งร้อ งเรี ย น ตามข้อ 3.6 และ
ข้อ 3.7 ดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
6.2 ระยะเวลาการดาเนินการ
6.2.1 ผูร้ บั เรื่องร้องเรียน ต้องส่งเรื่องร้องเรียนให้ผปู้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ได้รบั เรื่องร้องเรียนจากผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน
6.2.2 ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ต้องส่งเรื่องร้องเรียนให้ผตู้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั เรื่องร้องเรียนจากผูร้ บั เรื่องร้องเรียนหรือจากผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน(แล้วแต่กรณี)
6.2.3 ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียน ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนซึ่งยุติแล้ว และผล
คาสั่งการลงโทษของผูม้ ีอานาจให้ผปู้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนทราบภายใน 30 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รบั เรื่อง
ร้องเรียนจากผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน

ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูเ้ สนอคาสั่งลงโทษจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับมาตรการในการลงโทษดังกล่าวด้วย
6.2.4 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องพิจารณาและรายงานผลสรุ ปเรื่องร้องเรียนซึ่งได้
ข้อยุติแล้ว รวมทัง้ คาสั่งลงโทษของผูม้ ีอานาจ (ถ้ามี) ให้ผปู้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนภายใน 60 วันทาการ นับแต่วนั ที่
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รบั ทราบคาสั่งอนุมตั ิแต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
6.2.5 กรณี มีความจาเป็ นที่ ไม่ส ามารถจะดาเนิน การให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาให้
ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนนาเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ครัง้ ละไม่เกิน 7 วันทาการ
6.2.6 กรณี มีความจาเป็ นที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา ตามข้อ
6.2.3 หรือ ข้อ 6.2.4 ให้ผตู้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนนาเสนอประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้
ครัง้ ละไม่เกิน 30 วันทาการ
6.2.7 หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา หรือไม่ ได้ขอขยายระยะเวลาที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น ให้ถือว่าผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน หรือผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ และต้อง
ดาเนิ น การท าหนังสื อชี แ้ จงต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรีย น (แล้วแต่กรณี ) ถึ งเหตุผลที่ ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
6.3 การรายงาน
6.3.1 ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลสรุ ปเรื่องร้องเรียนให้แก่ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียน
ผูร้ บั เรื่องร้องเรียน ผูถ้ ูกร้องเรียน ผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลอื่น ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม
6.3.2 ฝ่ ายทรัพ ยากรบุ ค คล หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็ จ จริง (แล้วแต่ ก รณี ) มีห น้าที่
รายงานผลสรุ ป เรื่ องร้องเรีย นและค าสั่งลงโทษของผู้มีอานาจ (ถ้ามี) ต่อ ประธานกรรมการบริห าร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ(กรณีเป็ นเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดกรณีทจุ ริต)
6.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อ 3.6 และข้อ 3.7 (แล้วแต่กรณี) ต้องรายงาน
ผลสรุปเรื่องร้องเรียนและคาสั่งลงโทษของผูม้ ีอานาจ(ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย
6.3.4 กรณีท่ผี ปู้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียน และ/หรือ ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนตรวจสอบหลักฐานใน
เบือ้ งต้นและพบว่าเรื่องร้องเรียนอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อชื่อเสียง การดาเนินธุรกิจ และ/หรือ ฐานะการเงิน
ของบริษัท ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนที่พบหรือที่ได้รบั แจ้งจากผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียน ต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อ
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ทราบทันที เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

7. บทลงโทษ
ผู้ ใ ดกระท าการใดโดยจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี ้ รวมทั้ ง มี พ ฤติ ก รรมที่
กลั่นแกล้งข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรือเลือกปฏิบตั ิ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรี ยนต่อผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับระเบียบนี ้ ถือว่าผูน้ นั้ กระทาผิดวินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย
แก่บริษัท หรือผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมาย
ต่อไปด้วย

