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ระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

 บริษัทประกอบธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่าทุกคน
จะต้องได้รับการปฎิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่มีข้อยกเว้น ดงันัน้ บริษัทจงึเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตา่งๆ ตอ่บริษัท เพ่ือสง่เสริมให้บคุลากรของบริษัทด าเนิน
ธุรกิจอย่างถกูต้อง โปร่งใส ยตุิธรรม สามารถตรวจสอบได้ และเพ่ือให้ผู้มีสว่นได้เสียมีสว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูล
ผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทจึงได้ก าหนดระเบียบเก่ียวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน ดงันี ้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
หากผู้ใดพบเห็นการกระท าท่ีสงสยัวา่เป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือการกระท าความผิดกฎหมาย หรือการ

ฝ่าฝืนหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี หรือการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท หรือการไมเ่คารพสิทธิมนษุยชน 
หรือการรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง ท่านสามารถสอบถาม    ข้อสงสยั
หรือรายงานตอ่ผู้ ท่ีรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ผู้บงัคบับญัชาตามสายงาน 
2.  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3.  กรรมการอิสระ 
4.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดให้หน่วยงานก ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (Compliance) ซึ่งอยู่
ภายใต้การด าเนินงานของฝ่ายเลขานกุารบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ีพบพฤติกรรมหรือ
เหตกุารณ์ใดๆ ท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนการปฎิบตัิตามกฎระเบียบนโยบายของบริษัท หรือมีพฤติการณ์ท่ีน่าสงสยัวา่มี
การปฎิบตัิขดักบัหลกัการที่บริษัทได้วางไว้ข้างต้น ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้โดยตรง ดงันี ้
 ก)  ไปรษณีย์ :   เลขานกุารบริษัท  
    บริษัท เมโทรซิสเตม็ส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 400 ถนนเฉลิมพระ     
    เกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
 ข)  โทรศพัท์ :   020894124 
 ค)  E-mail                     :   corporatesecretary@metrosystems.co.th 

 ง) เวบ็ไซต์บริษัท            :   https://ir.metrosystems.co.th/complaint-channel-th/ 
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กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
1.  รวบรวมข้อเท็จจริง 

  ผู้ รับข้อร้องเรียนจะด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการกระท า
ความผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท หรือ
การไม่เคารพสิทธิมนุษยชน หรือการรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่องนัน้ด้วย
ตนเอง 

  2.  ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู 
       ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ ประเมินผล และกลั่นกรองข้อมูล เพ่ือพิจารณาขัน้ตอน และวีธีการจัดการท่ี

เหมาะสมในแต่ละเร่ือง โดยอาจด าเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ด าเนินการ
ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั ง้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ซึง่ขึน้อยู่กบัสถานการณ์และตามความเหมาะสม 

3.  การสอบสวนข้อเท็จจริง 
  ในกรณีท่ีผู้ ดูแลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริงในกรณีท่ีเป็น

พนกังานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินยัตามข้อบงัคบัของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึง่ได้กระท าการนัน้ 
ท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ๆ 

4.  รายงานผล 
  ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีรายงานผลให้พนกังานทราบ หากพนกังานผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนเปิดเผย

ตนเอง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองประเดน็ส าคญัและมีผลกระทบต่อความเสียหายตอ่บริษัทให้รายงานผลตอ่ผู้บริหาร

ระดบัสงูสดุของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท พร้อมหาแนวทางป้องกนัแก้ไขไมใ่ห้

เกิดกรณีดงักลา่วซ า้ 

 
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
 ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ 
ดงันี ้

1. สามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะท าให้เกิดความไมป่ลอดภยั หรือ
เกิดความเสียหายใดๆ แตห่ากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจริง
ให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ 

2. บริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ท่ีอยู่  รูปถ่าย หรือข้อมูลอื่นใดท่ีสามารถระบุตัวผู้ แจ้งได้แล้ว
ด าเนินการสืบสวนวา่มีมลูความจริงเพียงใดหรือไม่ 

3. ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านงึถงึความ
ปลอดภยั ความเสียหาย แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

4. กรณีท่ีผู้ แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจ
ได้รับความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือใน
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การตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมได้ โดยได้รับการพิจารณา
จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่เป็นเร่ือง
ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไมป่ลอดภยั 

5. ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน 

6. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือปฏิเสธการคอร์รัปชั่นจะได้รับ
ความคุ้มครองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะลดต าแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรือ
ด าเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายตอ่บคุคลดงักลา่ว 
 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเทจ็ 
 หากบริษัทพบวา่ การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดๆ ท่ีมีหลกัฐานพิสจูน์ได้วา่เป็นการกระท าท่ีมีเจตนา
ไม่สุจริต เป็นเท็จ และตัง้ใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีท่ีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตาม
ข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้กระท าการนัน้ ท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะ
พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ๆ  
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 

  
 

               ลงช่ือ           ธวิช จารุวจนะ   
                 (นายธวิช จารุวจนะ) 
                                ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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