บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

นโยบายการรับเรื่ องร้ องเรียน
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดให้มีช่องทำงกำรร้ องเรี ยนหรื อกำรแจ้ง
เบำะแสจำกกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรื อจรรยำบรรณ หรื อนโยบำยต่ อต้ำ นกำรทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น หรื อ
พฤติกรรมที่อำจส่ งถึงกำรทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงำน ผูบ้ ริ หำร และ
ผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ย รวมทั้งมี ก ลไกในกำรคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มู ล และให้ค วำมสำคัญกับ กำรเก็บ ข้อมู ลข้อ
ร้องเรี ยนเป็ นควำมลับ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ผูร้ ้องเรี ยน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงถู กต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี และจรรยำบรรณของบริ ษทั โดย
บริ ษทั ฯคำดหวังให้ทุกคนรำยงำนโดยสุ จริ ตถึงกำรปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่ำจะขัดต่อเรื่ องดังกล่ำว
ให้ บ ริ ษ ัท ฯรั บ ทรำบ ทำงบริ ษ ัท ฯจะได้ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ข หรื อ ด ำเนิ น กำรให้ เ กิ ด ควำมถู ก ต้อ ง
เหมำะสม โปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ที่มีกำรให้ควำมคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุ จริ ตแก่หน่ วยงำนกำกับดูแลด้วย ซึ่ งเป็ นหลักกำรที่
บริ ษทั ฯนำมำปฏิบตั ิ
2. เพื่ อ ให้ ม ่ัน ใจว่ำ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชำ และฝ่ ำยทรั พ ยำกรบุ ค คลของบริ ษ ัท เมื อ งไทย ลิ ส ซิ่ ง จ ำกัด
(มหำชน) ทำหน้ำที่ดูแล และให้คำแนะนำ ตลอดจนสอดส่ องพฤติกรรม ควำมประพฤติ และกำร
กระทำต่ำงๆของพนักงำนให้เป็ นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรื่ องดังกล่ำวจะได้รับควำมคุม้ ครองหำก
เป็ นกำรกระทำด้วยควำมสุ จริ ตใจ
ขอบเขตการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรียน
เมื่อมีขอ้ สงสัย หรื อพบเห็นกำรกระทำน่ำสงสัยว่ำฝ่ ำฝื นหลักปฏิบตั ิที่ดี ดังเรื่ องต่อไปนี้
1. กำรฝ่ ำฝื นกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรและแนวปฏิบตั ิของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2. กำรฝ่ ำฝื นตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั
3. กำรได้รับควำมไม่เป็ นธรรมในกำรปฏิบตั ิงำน
4. กำรกระทำทุจริ ต
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ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรียน
1) ส่ งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ( Email : whistleblower@muangthaicap.com )
2) ส่ งจดหมำยส่ งทำงไปรษณี ย ์ จ่ำหน้ำซอง และส่ งมำที่
คุณกองแก้ว เปี่ ยมด้วยธรรม
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุ งเทพฯ 10700
3) โทรศัพท์ถึงฝ่ ำยรับเรื่ องร้องเรี ยน 081-751-1587
เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
1. ข้อมูลที่ได้รับจะถื อเป็ นควำมลับ และไม่มีกำรเปิ ดเผยชื่ อผูท้ ี่แจ้งเบำะแส หรื อผูร้ ้ องเรี ยนต่อ
สำธำรณะชน หำกไม่ได้รับควำมยินยอม
2. รำยละเอียดของเบำะแส หรื อข้อร้องเรี ยน ต้องเป็ นควำมจริ ง มีควำมชัดเจน หรื อพอที่จะนำสื บ
หำข้อเท็จจริ งเพื่อดำเนินกำรต่อไปได้
3. ระยะเวลำตอบกลับผูร้ ้องเรี ยนไม่ควรเกิน 3 วัน หลังจำกได้รับข้อร้องเรี ยน
4. ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรร้ องเรี ยน ขึ้ นอยู่ก ับควำมซับซ้อนของเรื่ อง ควำมเพี ยงพอของ
เอกสำร หลักฐำนที่ ได้รับจำกผูร้ ้ องเรี ยน รวมถึ งเอกสำรหลักฐำน และคำชี้ แจงของผูถ้ ู ก
ร้องเรี ยน แต่ไม่เกิน 30 วันทำกำร
5. ผูท้ ี่ แจ้ง เบำะแส หรื อข้อร้ องเรี ย น จะได้รับ ควำมคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ไ ม่ ว่ำ จะเป็ นพนัก งำน หรื อ
บุคคลภำยนอก
6. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริ ง ต้องเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเป็ นควำมลับ จะเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึ งถึงควำมปลอดภัย และควำมเสี ยหำย
ของผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ ง หรื อแหล่งที่มำของข้อมูล
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรียน
1. บริ ษ ทั ฯจะเก็ บ ข้อมู ล และตัวตนของผูแ้ จ้ง เบำะแส หรื อผูร้ ้ องเรี ย น และผูถ้ ู ก ร้ องเรี ย นเป็ น
ควำมลับ
2. บริ ษ ัท ฯจะเปิ ดเผยข้อ มู ล เท่ ำ ที่ จำเป็ น โดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมปลอดภัย และควำมเสี ย หำยของ
ผูร้ ำยงำนแหล่งที่มำของข้อมูลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับควำมเสี ยหำย จะได้รับกำรบรรเทำ
ควำมเสี ยหำยด้วยกระบวนกำรที่เหมำะสมและเป็ นธรรม
3. บริ ษ ทั ฯจะไม่ ก ระท ำกำรใดอัน ไม่ เป็ นธรรมต่ อผูแ้ จ้ง เบำะแสผูร้ ้ องเรี ย น ไม่ ว่ำ จะโดยกำร
เปลี่ ย นแปลงต ำแหน่ ง งำน ,ลัก ษณะงำน ,สถำนที่ ท ำงำน ,สั่ ง พัก งำน ,ข่ ม ขู่ ,รบกวนกำร
ปฏิบตั ิงำน , เลิกจ้ำง หรื อกระทำกำรอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นกำรปฏิ บตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรมต่อผู ้
แจ้งเบำะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
4. กรณี ผูท้ ี่ ร้องเรี ย น หรื อผูท้ ี่ ให้ควำมร่ วมมื อในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สำมำรถร้ องขอให้
บริ ษทั ฯกำหนดมำตรกำรคุ ม้ ครองที่เหมำะสมได้ หรื อบริ ษทั ฯอำจกำหนดมำตรกำรคุ ม้ ครอง
โดยผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หำกเห็น
ว่ำเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำมเดือดร้อนเสี ยหำย หรื อควำมไม่ปลอดภัย
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. กำรลงทะเบียนและส่ งเรื่ อง
ผูป้ ระสำนงำนเรื่ องร้ องเรี ยน ลงทะเบียนรับเรื่ องร้ องเรี ยน และกำหนดวันแจ้งควำมคืบหน้ำของ
เรื่ องที่ร้องเรี ยนแก่ผรู ้ ้องเรี ยน ดังนี้
- กรณี ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯอย่ำงร้ำยแรง ให้ดำเนินกำรโดยด่วนที่สุด
- กรณี อื่น ให้ดำเนินกำรโดยเร็ ว
ผูป้ ระสำนงำนรับเรื่ องร้องเรี ยน ลงบันทึกข้อมูลผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้
- ชื่อผูร้ ้องเรี ยน ยกเว้นกรณี ที่ไม่ได้ระบุชื่อ
- วันที่ร้องเรี ยน
- ชื่อ บุคคล หรื อเหตุกำรณ์ที่ร้องเรี ยน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
เมื่อลงทะเบียนรับเรื่ องร้องเรี ยนแล้ว ให้กำหนดชั้นควำมลับตำมเนื้อหำของเรื่ อง และดำเนินกำรดังนี้
- ส่ งให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนดำเนินกำรหำข้อเท็จจริ ง และสัง่ กำรตำมอำนำจหน้ำที่ที่มี
- ส่ งสำเนำเรื่ องให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลทรำบเบื้องต้น เพื่อเตรี ยมให้คำแนะนำกำรดำเนิ นกำร
ด้ำนระเบียบวินยั หรื ออื่นๆ
- ส่ งสำเนำเรื่ องให้ประธำนกรรมกำรบริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ทรำบเรื่ อง
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2. กำรรวบรวมข้อเท็จจริ งและสั่งกำร
- ผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ย น ดำเนิ นกำรหำข้อเท็จจริ ง และให้ข ้อแนะนำผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องให้มี ก ำร
ประพฤติ หรื อปฏิบตั ิที่เหมำะสมต่อไป หำกต้องมีกำรลงโทษทำงวินยั ควรปรึ กษำกับฝ่ ำย
ทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้กำรลงโทษเป็ นไปตำมระเบียบบริ ษทั ด้วย และหำกผูด้ ู แลเรื่ อง
ร้องเรี ยนไม่มีอำนำจสั่งลงโทษให้เสนอเป็ นลำดับขั้นไปจนถึงผูม้ ีอำนำจแล้วแต่กรณี และ
ให้ ส่ ง ข้อ เท็ จ จริ ง ผลกำรด ำเนิ น กำรและกำรสั่ ง ลงโทษแล้ว แต่ ก รณี ไ ปให้ ป ระธำน
กรรมกำรบริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผ่ำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับขั้น เพื่อทรำบหรื อ
พิจำรณำสั่งกำร
- หำกผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้วพบว่ำ ผูถ้ ูกร้องเรี ยนไม่มีควำมผิด หรื อ
เป็ นเรื่ องที่เกิดจำกควำมเข้ำใจผิด หรื อได้ให้ขอ้ แนะนำแก่ผถู ้ ูกร้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ให้มีกำรประพฤติหรื อปฏิบตั ิที่เหมำะสมแล้ว และพิจำรณำเห็นว่ำ ควรให้ปิดเรื่ องโดยไม่มี
กำรลงโทษใดๆ ให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยน เสนอเรื่ องดังกล่ำวแก่ผบู ้ งั คับบัญชำลำดับเหนื อ
ขึ้นไป เพื่อขออนุมตั ิปิดเรื่ อง และสำเนำเรื่ องให้ผปู ้ ระสำนงำนเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อแจ้งแก่ผู ้
ร้องเรี ยนทรำบ
- กรณี เป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนจำกผูไ้ ม่ระบุ ชื่อ และไม่สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้
ผู ด้ ู แ ลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นส่ ง รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อ มู ล และควำมเห็ น เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
ร้องเรี ยนนั้นไปที่ประธำนกรรมกำรบริ หำร หรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร โดยผ่ำนผูบ้ งั คับบัญชำ
ตำมล ำดั บ ขั้ น เพื่ อ ขอแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนที่ เ หมำะสมต่ อ ไป หำกประธำน
กรรมกำรบริ หำร หรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเห็นว่ำ ไม่สำมำรถดำเนิ นกำรตำมข้อร้องเรี ยนได้
ข้อร้ องเรี ยนนั้นจะถู กปิ ดเรื่ องไป และให้ผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยนส่ งสำเนำให้ผูป้ ระสำนงำน
เรื่ องร้องเรี ยนทรำบ
3. กำรสอบสวนข้อเท็จจริ ง
- กรณี ที่ผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยน และฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลเห็ นว่ำ จะต้องมีกำรลงโทษทำงวินยั
ให้ ฝ่ ำยทรั พ ยำกรบุ ค คล เสนอเรื่ อ งต่ อ ประธำนกรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำรผูจ้ ัด กำร
สอบสวนข้อเท็จจริ งต่อไป
- เมื่อมีผลสั่งกำรของประธำนกรรมกำรบริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรแล้ว ให้แจ้งผลให้
ผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนทรำบ เพื่อดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป
4. กำรแจ้งผลสรุ ปต่อผูร้ ้องเรี ยน และกำรปรับปรุ งแก้ไข
- ผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยน ดำเนิ นกำรตำมคำสั่งกำรของประธำนกรรมกำรบริ หำรและกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร ให้ขอ้ แนะนำให้มีกำรประพฤติ หรื อปฏิ บตั ิ ที่เหมำะสมต่อไป และแจ้งผลกำร
ดำเนินกำรให้ผปู ้ ระสำนงำนเรื่ องร้องเรี ยนทรำบด้วย

- ผูป้ ระสำนงำนเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้งผลกำรดำเนิ นกำรให้กบั ผูร้ ้องเรี ยนทรำบ และบันทึกผล
ของกำรดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับเรื่ องที่ร้องเรี ยนไว้ โดยนำเสนอคณะกรรมกำรบริ หำรทรำบ
เป็ นรำยไตรมำส
- ประสำนงำนเรื่ องร้องเรี ยน ติดตำมผลกำรปรับปรุ งแก้ไข (ถ้ำมี) และรำยงำนให้ประธำน
กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำรทรำบ
การร้ องเรียนโดยไม่ สุจริตหรื อผิดช่ องทาง
หำกกำรแจ้งเบำะแส ข้อร้ องเรี ยน ให้ถ้อยคำ หรื อข้อมู ลใดๆ ที่ พิสูจน์ได้ว่ำกระทำโดยไมสุ จริ ต
หรื อทำผิดช่องทำง กรณี เป็ นพนักงำนของบริ ษทั ฯ จะได้รับกำรลงโทษทำงวินยั แต่หำกเป็ นบุคคลภำยนอก
ที่กระทำกำรนั้น ทำให้บริ ษทั ฯได้รับควำมเสี ยหำย ทำงบริ ษทั ฯจะพิจำรณำดำเนินคดีกบั บุคคลนั้นๆด้วย
ความรั บ ผิด ชอบของผู้ บั ง คั บ บั ญชาเหนื อ ขึ้นไป กรณี ที่ ผูด้ ู แ ลเรื่ อ งร้ องเรี ย นละเลย หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตำม
นโยบำยนี้ ผูบ้ งั คับบัญชำเหนือขึ้นไปจะต้องได้รับพิจำรณำโทษทำงวินยั ด้วย

