
                                                                     
 

นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน 
 
 บริษทั เมืองไทย  แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ได้ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจง้
เบำะแสจำกกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ หรือนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ
พฤติกรรมท่ีอำจส่งถึงกำรทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงพนกังำน ผูบ้ริหำร และ
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีกลไกในกำรคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล และให้ควำมส ำคญักบักำรเก็บขอ้มูลข้อ
ร้องเรียนเป็นควำมลบั เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจใหก้บัผูร้้องเรียน  
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ริหำรและพนกังำน ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสำมำรถ

ตรวจสอบได้ โดยสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณของบริษทั โดย

บริษทัฯคำดหวงัให้ทุกคนรำยงำนโดยสุจริตถึงกำรปฏิบติัท่ีขดั หรือสงสัยวำ่จะขดัต่อเร่ืองดงักล่ำว

ให้บริษัทฯรับทรำบ ทำงบริษัทฯจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือด ำเนินกำรให้เกิดควำมถูกต้อง 

เหมำะสม โปร่งใส ยติุธรรม และเป็นไปตำมกฎหมำยหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ท่ีมีกำรให้ควำมคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลโดยสุจริตแก่หน่วยงำนก ำกบัดูแลดว้ย ซ่ึงเป็นหลกักำรท่ี

บริษทัฯน ำมำปฏิบติั 

2. เพื่อให้มั่นใจว่ำ ผู ้บังคับบัญชำ และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลของบริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จ  ำกัด 

(มหำชน) ท ำหนำ้ท่ีดูแล และให้ค  ำแนะน ำ ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ควำมประพฤติ และกำร

กระท ำต่ำงๆของพนกังำนใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เร่ืองดงักล่ำวจะไดรั้บควำมคุม้ครองหำก

เป็นกำรกระท ำดว้ยควำมสุจริตใจ 

ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

เม่ือมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นกำรกระท ำน่ำสงสัยวำ่ฝ่ำฝืนหลกัปฏิบติัท่ีดี ดงัเร่ืองต่อไปน้ี 

1. กำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำมหลกักำรและแนวปฏิบติัของนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

2. กำรฝ่ำฝืนตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

3. กำรไดรั้บควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบติังำน 

4. กำรกระท ำทุจริต 
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ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  
1) ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  ( Email : whistleblower@muangthaicap.com ) 
2) ส่งจดหมำยส่งทำงไปรษณีย ์ จ่ำหนำ้ซอง และส่งมำท่ี 

คุณกองแกว้   เป่ียมดว้ยธรรม 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษทั  เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบำงออ้  เขตบำงพลดั  กรุงเทพฯ  10700 

3) โทรศพัทถึ์งฝ่ำยรับเร่ืองร้องเรียน  081-751-1587   
 

เง่ือนไขและการพจิารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1. ขอ้มูลท่ีได้รับจะถือเป็นควำมลบั และไม่มีกำรเปิดเผยช่ือผูท่ี้แจง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียนต่อ

สำธำรณะชน  หำกไม่ไดรั้บควำมยนิยอม 

2. รำยละเอียดของเบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน ตอ้งเป็นควำมจริง มีควำมชดัเจน หรือพอท่ีจะน ำสืบ

หำขอ้เทจ็จริงเพื่อด ำเนินกำรต่อไปได ้

3. ระยะเวลำตอบกลบัผูร้้องเรียนไม่ควรเกิน 3 วนั หลงัจำกไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรร้องเรียน ข้ึนอยู่กับควำมซับซ้อนของเร่ือง ควำมเพียงพอของ

เอกสำร หลักฐำนท่ีได้รับจำกผูร้้องเรียน  รวมถึงเอกสำรหลกัฐำน    และค ำช้ีแจงของผูถู้ก

ร้องเรียน  แต่ไม่เกิน 30 วนัท ำกำร 

5. ผูท่ี้แจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับควำมคุ้มครองสิทธิไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน หรือ

บุคคลภำยนอก 

6. ผูรั้บขอ้ร้องเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรตรวจสอบหำขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บขอ้มูล

ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบั จะเปิดเผยเท่ำท่ีจ  ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และควำมเสียหำย

ของผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง หรือแหล่งท่ีมำของขอ้มูล 

หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

1. บริษทัฯจะเก็บข้อมูลและตวัตนของผูแ้จ้งเบำะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนเป็น

ควำมลบั 

2. บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเท่ำท่ีจ  ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และควำมเสียหำยของ

ผูร้ำยงำนแหล่งท่ีมำของขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บควำมเสียหำย จะไดรั้บกำรบรรเทำ

ควำมเสียหำยดว้ยกระบวนกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม 

3. บริษทัฯจะไม่กระท ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จ้งเบำะแสผูร้้องเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำร

เปล่ียนแปลงต ำแหน่งงำน ,ลักษณะงำน ,สถำนท่ีท ำงำน ,สั่งพกังำน ,ข่มขู่  ,รบกวนกำร

ปฏิบติังำน , เลิกจำ้ง หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู ้

แจง้เบำะแสหรือผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

4. กรณีผูท่ี้ร้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง สำมำรถร้องขอให้

บริษทัฯก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมได ้หรือบริษทัฯอำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครอง

โดยผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไม่ตอ้งร้องขอก็ได ้หำกเห็น

วำ่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย หรือควำมไม่ปลอดภยั 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. กำรลงทะเบียนและส่งเร่ือง 

ผูป้ระสำนงำนเร่ืองร้องเรียน ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และก ำหนดวนัแจง้ควำมคืบหน้ำของ

เร่ืองท่ีร้องเรียนแก่ผูร้้องเรียน ดงัน้ี 

- กรณีท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯอยำ่งร้ำยแรง ใหด้ ำเนินกำรโดยด่วนท่ีสุด 

- กรณีอ่ืน ใหด้ ำเนินกำรโดยเร็ว 

ผูป้ระสำนงำนรับเร่ืองร้องเรียน ลงบนัทึกขอ้มูลผูร้้องเรียน ดงัน้ี 

- ช่ือผูร้้องเรียน ยกเวน้กรณีท่ีไม่ไดร้ะบุช่ือ 

- วนัท่ีร้องเรียน 

- ช่ือ บุคคล หรือเหตุกำรณ์ท่ีร้องเรียน 

- ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

          เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแลว้ ใหก้ ำหนดชั้นควำมลบัตำมเน้ือหำของเร่ือง และด ำเนินกำรดงัน้ี 

- ส่งใหผู้ดู้แลเร่ืองร้องเรียนด ำเนินกำรหำขอ้เทจ็จริง และสั่งกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีมี 

- ส่งส ำเนำเร่ืองใหฝ่้ำยทรัพยำกรบุคคลทรำบเบ้ืองตน้ เพื่อเตรียมใหค้  ำแนะน ำกำรด ำเนินกำร

ดำ้นระเบียบวนิยั หรืออ่ืนๆ 

- ส่งส ำเนำเร่ืองใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร ทรำบเร่ือง 

บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ  ำกดั (มหำชน) 



                                                                     
 

2. กำรรวบรวมขอ้เทจ็จริงและสั่งกำร 

- ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน ด ำเนินกำรหำขอ้เท็จจริง และให้ข้อแนะน ำผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีกำร

ประพฤติ หรือปฏิบติัท่ีเหมำะสมต่อไป หำกตอ้งมีกำรลงโทษทำงวินยัควรปรึกษำกบัฝ่ำย

ทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้กำรลงโทษเป็นไปตำมระเบียบบริษทัด้วย และหำกผูดู้แลเร่ือง

ร้องเรียนไม่มีอ ำนำจสั่งลงโทษให้เสนอเป็นล ำดบัขั้นไปจนถึงผูมี้อ  ำนำจแลว้แต่กรณี และ

ให้ส่งข้อเท็จจริง ผลกำรด ำเนินกำรและกำรสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธำน

กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร    ผำ่นผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้น เพื่อทรำบหรือ

พิจำรณำสั่งกำร 

- หำกผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบวำ่  ผูถู้กร้องเรียนไม่มีควำมผิด หรือ

เป็นเร่ืองท่ีเกิดจำกควำมเขำ้ใจผิด หรือไดใ้ห้ขอ้แนะน ำแก่ผูถู้กร้องเรียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ใหมี้กำรประพฤติหรือปฏิบติัท่ีเหมำะสมแลว้ และพิจำรณำเห็นวำ่ ควรให้ปิดเร่ืองโดยไม่มี

กำรลงโทษใดๆ   ให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน เสนอเร่ืองดงักล่ำวแก่ผูบ้งัคบับญัชำล ำดบัเหนือ

ข้ึนไป  เพื่อขออนุมติัปิดเร่ือง และส ำเนำเร่ืองให้ผูป้ระสำนงำนเร่ืองร้องเรียน เพื่อแจง้แก่ผู ้

ร้องเรียนทรำบ   

- กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจำกผูไ้ม่ระบุช่ือ และไม่สำมำรถหำขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้พียงพอ ให้

ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อมูล และควำมเห็นเก่ียวกับเร่ือง

ร้องเรียนนั้นไปท่ีประธำนกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยผำ่นผูบ้งัคบับญัชำ

ตำมล ำดับขั้ น  เพื่ อขอแนวทำงกำรด ำ เ นินงำนท่ี เหมำะสมต่อไป หำกประธำน

กรรมกำรบริหำร  หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรเห็นวำ่ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมขอ้ร้องเรียนได ้

ขอ้ร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเร่ืองไป และให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนส่งส ำเนำให้ผูป้ระสำนงำน

เร่ืองร้องเรียนทรำบ  

3. กำรสอบสวนขอ้เทจ็จริง 

- กรณีท่ีผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเห็นว่ำ จะตอ้งมีกำรลงโทษทำงวินยั 

ให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เสนอเร่ืองต่อประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ ัดกำร 

สอบสวนขอ้เทจ็จริงต่อไป 

- เม่ือมีผลสั่งกำรของประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรแล้ว ให้แจง้ผลให้

ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนทรำบ   เพื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 

4. กำรแจง้ผลสรุปต่อผูร้้องเรียน และกำรปรับปรุงแกไ้ข 

- ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งกำรของประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำร

ผูจ้ดักำร ให้ขอ้แนะน ำให้มีกำรประพฤติ หรือปฏิบติัท่ีเหมำะสมต่อไป และแจง้ผลกำร

ด ำเนินกำรใหผู้ป้ระสำนงำนเร่ืองร้องเรียนทรำบดว้ย 

บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ  ำกดั (มหำชน) 



                                                                     
 

- ผูป้ระสำนงำนเร่ืองร้องเรียน แจง้ผลกำรด ำเนินกำรให้กบัผูร้้องเรียนทรำบ และบนัทึกผล

ของกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองท่ีร้องเรียนไว ้โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรทรำบ

เป็นรำยไตรมำส 

- ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียน ติดตำมผลกำรปรับปรุงแกไ้ข (ถำ้มี) และรำยงำนให้ประธำน

กรรมกำรบริหำร  กรรมกำรผูจ้ดักำรทรำบ 
 

การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผดิช่องทาง 

หำกกำรแจง้เบำะแส ขอ้ร้องเรียน ให้ถ้อยค ำ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีพิสูจน์ได้ว่ำกระท ำโดยไมสุจริต 

หรือท ำผดิช่องทำง กรณีเป็นพนกังำนของบริษทัฯ จะไดรั้บกำรลงโทษทำงวินยั แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอก

ท่ีกระท ำกำรนั้น ท ำใหบ้ริษทัฯไดรั้บควำมเสียหำย ทำงบริษทัฯจะพิจำรณำด ำเนินคดีกบับุคคลนั้นๆดว้ย 
 

ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป กรณีท่ีผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนละเลย หรือไม่ปฏิบติัตำม

นโยบำยน้ี ผูบ้งัคบับญัชำเหนือข้ึนไปจะตอ้งไดรั้บพิจำรณำโทษทำงวนิยัดว้ย 


