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ระเบียบปฏิบัติ 

ท ีรบป.คกก.003 

เรอืง  นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรืองร้องเรียน 

 

   เนืองดว้ยกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (กลุ่มบริษัท) ดาํเนินธุรกิจอย่างมีการกาํกับดูแลกิจการทีดี จึงกาํหนดใหม้ี

นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรืองรอ้งเรียนจากการกระทาํผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมและพฤติกรรมทีอาจส่อไปในทางทุจริตคอรร์ัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนไดเ้สีย 

ทุกกลุ่ม โดยจดัใหม้ีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้ ผูร้อ้งเรียน ผูใ้หข้อ้มลูโดยสจุรติและผูท้ีปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนั รวมทงั

การเก็บขอ้มลูการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเป็นความลบัเพือสรา้งความมนัใจใหก้ับผูแ้จง้ ผูร้อ้งเรียน ผูใ้หข้อ้มลูและ 

ผูท้ีปฏิเสธการทุจรติคอรร์ปัชนัดงักลา่ว โดยนโยบายนีใหใ้ชก้ับกลุม่บริษัท เอ็ม บี เค ดงันนั จึงไดมี้การพิจารณาเห็นควร

ใหย้กเลิกคาํสงัที คส.คกก. 010/2564 เรือง นโยบายการแจง้เบาะแส หรอืเรืองรอ้งเรียน ลงวนัที 7 เมษายน 2564 และให้

ใชร้ะเบียบปฏิบตัิฉบบันีแทนจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี  

 

1. วัตถุประสงค ์  

  1.1 เพือส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม  

   ตรวจสอบได ้ซึงสอดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท  

   และการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั   

  1.2  เพือส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ทีมีส่วนได้เสีย ช่วยสอดส่องพฤติกรรม หรือการกระทํา 

   ของบุคคลในองคก์รทีกระทาํผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือ 

   พฤติกรรมมิชอบทอีาจส่อไปในทางทจุรติคอรร์ปัชนั โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนกระทาํดว้ยความสจุรติใจ  

   เพือทีกลุม่บรษัิท จะไดป้รบัปรุงแกไ้ข หรือดาํเนินการใหเ้กิดความถกูตอ้ง เหมาะสม โปรง่ใส ยตุิธรรม   

  1.3  เพือใหผู้้แจ้งเบาะแส ผู ้รอ้งเรียน หรือผู้ใหข้้อมูล รวมทังผู้ทีปฏิเสธการทุจริตคอรร์ัปชัน มันใจว่ากลุ่มบริษัท 

   จะคุม้ครองและบรรเทาความเดือดรอ้นจากการไดร้บัผลกระทบจากการแจง้เบาะแสหรือเรืองรอ้งเรียน การให ้

   ขอ้มลู หรือปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนั รวมทงัการแจง้ผลใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน หากเป็นการกระทาํ 

   ดว้ยความสุจรติ  

 

2. คาํนิยาม   

  2.1 กลุม่บรษัิท    หมายถึง บริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมทีม ี

         อาํนาจควบคมุ   

  2.2 บุคคลในองคก์ร   หมายถึง  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท ซึงรวมถึงพนักงาน 

         ประจาํ พนักงานทดลองงาน พนักงานชัวคราว ซึงกลุ่มบริษัทตกลง 

          ว่าจา้งโดยไดร้บัค่าจา้ง   

  2.3  คณะกรรมการตรวจสอบ  หมายถึง  คณะกรรมการตรวจสอบของกลุม่บรษิัท  
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  2.4  คณะกรรมการพิจารณาการกระทําทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการกระทําทุจริต 

                     คอรร์ปัชนัของกลุม่บริษัท   

  2.5  คณะทาํงานพิจารณาการกระทาํทุจรติคอรร์ปัชนั   หมายถึง  คณะทํางานพิจารณาการกระทําทุจริต 

                คอรร์ปัชนัของกลุม่บริษัท   

  2.6  ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน  หมายถึง ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนทีเป็นพนกังาน ผูบ้ริหาร หรือกรรมการ 

         ของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอกทีพบเห็น หรือทราบการกระทาํ 

         ผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบหรือผิด จรรยาบรรณหรือพฤติกรรม 

          ไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในองคก์ร 

         ของกลุม่บรษัิท หรือบคุคลใดๆ ทีกระทาํการแทนกลุม่บรษัิท  

  2.7 ผูท้ีปฏิเสธการทุจรติคอรร์ปัชนั หมายถึง  ผูที้ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนัทเีป็นบคุคลในองคก์รของกลุ่มบรษัิท 

         หรือบคุคลทีกระทาํการแทนกลุม่บริษัท   

  2.8  ผูร้บัเรอืงรอ้งเรียน   หมายถึง ผู้ร ับเรืองรอ้งเรียนจากช่องทางต่างๆ ของการรับแจ้งเบาะแสหรือ 

         รบัเรืองรอ้งเรียน   

  2.9  ผูด้แูลเรืองรอ้งเรียน   หมายถึง ใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคลเป็นผูท้าํหนา้ทีรบัเรือง 

         และแจง้ขอ้มลู รวมทงัสรุปผลในการดาํเนินการ  

  

3. ขอบเขต  

  บุคคลใดก็ตามเมือพบเห็นหรือสงสัยหรือมีเหตุอันควรใหเ้ชือว่าบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลใดๆ 

ทกีระทาํการแทนกลุม่บรษิัท กระทาํผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรยิธรรมจรรยาบรรณหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือ

พฤติกรรมมิชอบทีอาจส่อไปในทางทุจริตคอรร์ปัชัน รวมทังการไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทาํทุจริตคอรร์ัปชัน 

ทงัทีมีผลทางการเงินและมใิช่ทางการเงิน รวมทงักรณีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิงาน  

 

4. ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ   

  4.1 เงอืนไขและการพิจารณาเบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรียน  

    4.1.1 ขอ้มลูรายละเอียดของเบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ตอ้งเป็นขอ้เท็จจริง มีพยานหรือหลกัฐานชดัเจนเพียงพอ 

      ทจีะแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตผุล หรือนาํสืบหาขอ้เท็จจรงิ เพือดาํเนินการต่อไปได ้  

   4.1.2 ผู้ทีแจ้งเบาะแสหรือผู้ร ้องเรียน สามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผยชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได ้

     หากเห็นว่าการเปิดเผยนันจะทาํให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่กรณีมีการ 

     เปิดเผยจะทาํให ้สามารถรายงานความคืบหนา้หรือสอบถามขอ้มลูทีเป็นประโยชนเ์พิมเติม หรือชีแจง 

     ขอ้เท็จจรงิใหท้ราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็วยิงขึน   

   4.1.3 ข้อมูลทีได้รับจะถือเป็นความลับและจะเปิดเผยข้อมูลเท่าทีจาํเป็น เพือความปลอดภัยและไม่เกิด 

     ผลกระทบกับผูแ้จง้ขอ้มูล โดยกลุ่มบริษัท จะไม่เปิดเผยชือผูท้ีแจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หากไม่ไดร้บั 

     ความยินยอม   
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   4.1.4 ผู้ทีแจ้งเบาะแสหรือผู้ร ้องเรียนจะได้ร ับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในองค์กร หรือ 

     บุคคลภายนอก  

   4.1.5 ระยะเวลาในการดาํเนินการเรืองรอ้งเรียน ขึนอยู่กับความซับซ้อนและความเพียงพอของเอกสาร 

     หลกัฐานทีไดร้บัจากผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน   

   ทังนีบุคคลในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีการพบเห็น 

การกระทาํทีถกูรอ้งเรียน การทจุรติคอรร์ปัชนั  

  4.2 การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มลูเพมิเติม  

   กลุม่บรษัิทจะคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน ผูใ้หข้อ้มลูเพิมเติม หรือผูท้ีปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนั ดงันี   

    4.2.1 การไม่เปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้รอ้งเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิมเติมหรือผู้ปฏิเสธ 

     การทุจริตคอรร์ ัปชัน หากเปิดเผยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าทีจําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ 

     ความเสียหาย ของผูแ้จง้ขอ้มลูและผูท้ีเกียวขอ้ง   

    4.2.2 ไม่ทําการเปลียนแปลงตําแหน่งงาน เช่น เลิกจ้าง พักงาน เปลียนงาน ข่มขู่หรือการกระทําใดๆ 

     ทไีม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน ผูใ้หข้อ้มลู หรือผูป้ฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนั  

    4.2.3 บุคคลใดๆ ทีไดร้บัทราบเรืองรอ้งเรียน หรือขอ้มลูทีเกียวขอ้งกับเรืองรอ้งเรียนจะตอ้งปกปิดขอ้มูลใหเ้ป็น  

      ความลบั ไม่เปิดเผยต่อบคุคลอนื โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูแ้จง้เรืองรอ้งเรียน 

     และผู้ใหข้้อมูลเพิมเติม หากจงใจฝ่าฝืนบุคคลนันๆ จะถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือดาํเนินการตาม 

     กฎหมาย แลว้แต่กรณี   

  4.3 การรอ้งเรียนโดยไมส่จุรติ  

   ผู้แจง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลใดๆ ทีเป็นพนักงานกลุ่มบริษัท ซึงพิสูจนไ์ดว้่ามีเจตนาใหเ้บาะแส 

   หรือรอ้งเรียนหรือใหข้้อมูลอันเป็นเท็จจะไดร้ ับการลงโทษทางวินัย หากเป็นบุคคลภายนอกทีการกระทาํนัน 

   ทาํใหก้ลุม่บรษัิทไดร้บัความเสียหาย จะถกูพิจารณาดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไป   

  4.4 ช่องทางในการรบัแจง้เบาะแส หรือเรืองรอ้งเรียน                               

    4.4.1 ทาง E-mail   

     คณะกรรมการตรวจสอบ      

      E-mail address : ac@mbkgroup.co.th  

    ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  

     E-mail address : asksuvait@mbkgroup.co.th   

    รองกรรมการผูอ้าํนวยการสายตรวจสอบภายใน  

     E-mail address : ia@mbkgroup.co.th  

   4.4.2 ทางจดหมายถึงบคุคลดงักล่าวขา้งตน้   

   บรษิัท เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  

      444 อาคารเอ็ม บี เค เซน็เตอร ์ชนั 8 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
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  4.5 บุคคลทีเกียวขอ้งและหนา้ที  

    4.5.1 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร ้องเรียนสามารถแจ้งเรืองรอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการ 

     ตรวจสอบ ประธานเจา้หน้าทีบริหาร รองกรรมการผูอ้าํนวยการสายตรวจสอบภายใน ตามช่องทางท ี

     กลุม่บรษัิทจดัใหมี้ขึน   

   4.5.2 ผูร้บัเรืองรอ้งเรียนตอ้งแจง้เรืองรอ้งเรียนใหผู้ด้แูลเรืองรอ้งเรียนภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัทีไดร้บัเรอืง 

      รอ้งเรียน   

    4.5.3 ผู้ดูแลเรืองรอ้งเรียนตอ้งจัดทาํทะเบียนคุมเรืองรอ้งเรียนและส่งเรืองต่อเพือใหห้น่วยงานทีเกียวข้อง  

     ดาํเนินการ    

     4.5.3.1 เรืองรอ้งเรียนทีเกียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชัน หรือเรืองทีอาจส่อไปในทางทุจริตคอรร์ปัชนั 

      ใหส้่งฝ่ายตรวจสอบภายใน1 และฝ่ายตรวจสอบภายใน2 ดาํเนินการตรวจสอบพรอ้มทงัส่งให ้

      คณะกรรมการพิจารณาการกระทาํทุจริตคอรร์ปัชัน หรือคณะทาํงานพิจารณาการกระทาํทุจริต 

      คอรร์ปัชนัดาํเนินการสอบสวนหาขอ้เท็จจรงิและแจง้เรืองใหป้ระธานเจา้หนา้ทบีรหิารทราบ  

      4.5.3.2  เรืองรอ้งเรียนอืนทีไม่เกียวขอ้งกับการทจุริตคอรร์ปัชนัหรือไม่ส่อไปในทางทุจรติคอรร์ปัชนัใหส้ง่ 

       ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการตามระเบียบทีกําหนดและแจ้งผลการดาํเนินการ 

      ต่อประธานเจา้หนา้ทีบรหิารทราบ   

      4.5.3.3 ทะเบียนคมุเรืองรอ้งเรียน ควรมขีอ้มลู เช่น  

        ชือผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน ยกเวน้กรณีทีไม่ไดร้ะบชุอื  

        วนัทีรอ้งเรียน  

        ชือบคุคลและ/หรือเหตกุารณท์รีอ้งเรียน  

        ขอ้มลูทเีกียวขอ้งอนืๆ  

        วนัทีแจง้ขอ้มลูใหผู้ท้ีเกียวขอ้งดาํเนินการ  

    4.5.4 คณะกรรมการพิจารณาการกระทําทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทํางานพิจารณาการกระทําทุจริต 

     คอรร์ปัชนัพิจารณาขอ้เท็จจรงิและสงัการ   

      4.5.4.1 หากผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริง พบว่าเป็นเรืองทจุรติคอรร์ปัชนัใหฝ่้ายบรหิารทรพัยากรบุคคล 

       ดําเนินการลงโทษตามขันตอนของกลุ่มบริษัท และแจ้งผลต่อประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

      และคณะกรรมการตรวจสอบ เพือรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบต่อไป   

     4.5.4.2 กรณีเป็นเรืองร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชือ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิมเติมได้เพียงพอ 

      ซึงคณะกรรมการพิจารณาการกระทาํทุจริตคอรร์ปัชัน หรือคณะทาํงานพิจารณาการกระทาํทุจริต 

      คอรร์ปัชัน มีความเห็นใหข้้อรอ้งเรียนนันถูกปิดเรืองไป ให้ผู้ดูแลเรืองรอ้งเรียนส่งรายงานผล 

      การสอบสวน ดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าทีบริหารและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของ 

      ผูถ้กูรอ้งเรียนทราบ   
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      4.5.4.3 หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่าผู้ถูกรอ้งเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรืองทีเกิดจาก 

      ความเข้าใจผิดและพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรืองโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลแจ้ง 

      เรืองรอ้งเรียนต่อผู ้บังคับบัญชาตน้สังกัดของผู้ถูกรอ้งเรียน พรอ้มแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือ 

      ผูร้อ้งเรียนทราบ และรายงานแก่ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  

   4.5.5 กรณียงัไม่สามารถหาขอ้เท็จจริงไดห้รือการสอบสวนขอ้เท็จจริงของคณะกรรมการพิจารณาการกระทาํ 

     ทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทํางานพิจารณาการกระทําทุจริตคอร์รัปชันยังไม่แล้วเสร็จให้ผู้ดูแล 

     เรืองรอ้งเรียนสรุปความคืบหนา้ในการดาํเนินงานใหป้ระธานเจ้าหนา้ทีบริหาร ทราบทุก 30 วัน ทาํการ 

     นบัจากวนัทีไดร้บัเรืองรอ้งเรียน  

    4.5.6 ผูดู้แลเรืองรอ้งเรียนและผูท้เีกียวขอ้งต่างๆ จะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในเรืองรอ้งเรียนหรือเป็นผูถู้กรอ้งเรียน  

     หากมีส่วนเกียวข้องให้ผู้ร ับเรืองร ้องเรียนหารือกับประธานเจ้าหน้าทีบริหาร พิจารณาตาม 

     ความเหมาะสม  

    4.5.7 หากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือรองกรรมการผู้อาํนวยการสายตรวจสอบภายใน มีส่วนได้เสีย 

     ในเรืองร้องเรียนหรือเป็นผู ้ถูกร้องเรียน ให้ผู้ร ับเรืองร ้องเรียนหารือกับประธานกรรมการหรือ 

     คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามความเหมาะสม   

  4.6 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรียน   

   ผู้ดูแลเรืองรอ้งเรียน แจ้งผลใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนทราบภายใน 7 วันทาํการนบัจากวันทีไดร้บัขอ้ยุต ิ

   จากการสอบสวนขอ้เท็จจรงิและสรุปผลไวใ้นทะเบียนคมุเรืองรอ้งเรยีน    

 

5. ข้อยกเว้นการปฏิบัติ   

  ไม่มี   

 

6. บทลงโทษ   

  ผูท้ีกระทาํการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี รวมถึงมีพฤติกรรมทีส่อไปในทางกลนัแกลง้ 

ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรือเลือกปฏิบตัิดว้ยวิธีอนัมิชอบ อนัเนืองมาจากการแจง้เบาะแส การรอ้งเรียนต่อผูแ้จง้เบาะแส 

ผู้รอ้งเรียน หรือบุคคลทีเกียวข้องกับการดาํเนินการตามนโยบายนี ให้ถือว่าผู้นันกระทาํผิดวินัยและต้องรับผิดชอบ 

ต่อความเสียหายทีเกิดขึนทงัต่อกลุม่บรษิัทและผูที้ไดร้บัผลกระทบจากการกระทาํดงักลา่ว  

 

 

ทงันี ใหม้ผีลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 15 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 

   

 

(นายบนัเทิง ตนัติวิท) 

ประธานกรรมการ 


