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ระเบยีบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทประกอบธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ค  านงึถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทุกภาคสว่นวา่ทกุคนจะตอ้ง
ไดร้บัการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ดงันั้น บริษัทจึงเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนตา่งๆ ตอ่บริษัท เพ่ือสง่เสริมใหบ้คุลากรของบริษัทด าเนินธุรกิจ
อย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได ้และเพ่ือใหผู้ ้มีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
ผลประโยชนข์องบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจงึไดก้ าหนดระเบียบเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 
ดงันี ้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
หากผูใ้ดพบเห็นการกระท าท่ีสงสยัว่าเป็นการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือการกระท าความผิดกฎหมาย หรือการ

ฝ่าฝืนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท หรือการไม่เคารพสิทธิมนษุยชน 
หรือการรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง ท่านสามารถสอบถามขอ้สงสยัหรือ
รายงานตอ่ผูท่ี้รบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 
2. ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3. กรรมการอิสระ 
4. คณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้บริษัทไดก้ าหนดใหห้น่วยงานก ากบัดแูลการปฎิบตัิงานของบริษัท (Compliance) ซึ่งอยู่ภายใต้
การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับข้อรอ้งเรียนในกรณีท่ีพบพฤติกรรมหรือ
เหตกุารณใ์ดๆ ท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนการปฎิบตัิตามกฎระเบียบนโยบายของบริษัท หรือมีพฤติการณท่ี์น่าสงสยัว่ามี
การปฎิบตัิขดักบัหลกัการที่บริษัทไดว้างไวข้า้งตน้ ท่านสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนไดโ้ดยตรง ดงันี ้

1) ไปรษณีย ์ :   เลขานกุารบริษัท  
บริษัท เมโทรซิสเต็มสค์อรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

2) โทรศพัท ์        :   020894124 
3) อีเมล              :   corporatesecretary@metrosystems.co.th 
4) เวบ็ไซตบ์ริษัท :   https://ir.metrosystems.co.th/complaint-channel-th/ 
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กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
1. รวบรวมขอ้เท็จจริง 

  ผู้รับข้อรอ้งเรียนจะด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตคอรร์ัปชั่น หรือการกระท า
ความผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท หรือ
การไม่เคารพสิทธิมนุษยชน หรือการรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่องนัน้ดว้ย
ตนเอง 

  2. ประมวลผล และกลั่นกรองขอ้มลู 
       ผูร้ับข้อรอ้งเรียนจะเป็นผู้ประเมินผล และกลั่นกรองขอ้มูล เพ่ือพิจารณาขั้นตอน และวีธีการจัดการท่ี

เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจด าเนินการดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการสอบสวนเป็นผูด้  าเนินการ
ประมวลผล และกลั่นกรองขอ้มลู โดยคณะกรรมการสอบสวนจะไดร้บัการแตง่ตัง้จากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ซึง่ขึน้อยู่กบัสถานการณแ์ละตามความเหมาะสม 

3. การสอบสวนขอ้เท็จจริง 
  ในกรณีท่ีผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ผูถู้กรอ้งเรียนมีความผิดจริงในกรณีท่ีเป็น

พนกังานของบริษัทจะไดร้บัโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัของบริษัท แตห่ากเป็นบคุคลภายนอกซึง่ไดก้ระท าการนัน้ ท า
ใหบ้ริษัทไดร้บัความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ๆ 

4. รายงานผล 
  ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนมีหนา้ท่ีรายงานผลใหพ้นกังานทราบ หากพนักงานผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนเปิดเผย

ตนเอง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นเรื่องประเดน็ส าคญัและมีผลกระทบต่อความเสียหายต่อบริษัทใหร้ายงานผลต่อผูบ้ริหาร

ระดบัสงูสดุของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท พรอ้มหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขไมใ่ห้

เกิดกรณีดงักลา่วซ า้ 

 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ทีใ่หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ 
 ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์
ดงันี ้

1. สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภัย หรือ
เกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าใหบ้ริษัทสามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจริง
ใหท้ราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ย่ิงขึน้ 

2. บริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ท่ีอยู่  รูปถ่าย หรือข้อมูลอื่นใดท่ีสามารถระบุตัวผู้แจ้งได้แล้ว
ด าเนินการสืบสวนวา่มีมลูความจริงเพียงใดหรือไม่ 

3. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนตอ้งเก็บขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั ความเสียหาย แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. กรณีท่ีผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เห็นวา่ตนอาจไดร้บั
ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการ
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ตรวจสอบขอ้เท็จจริงสามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้โดยไดร้บัการพิจารณาจาก
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย หรือความไมป่ลอดภยั 

5. ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม
และเป็นธรรม ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน 

6. ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบหรือปฏิเสธการคอรร์ปัชั่นจะไดร้ับ
ความคุม้ครองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะลดต าแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรือ
ด าเนินการใดท่ีเกิดผลรา้ยต่อบคุคลดงักลา่ว 
 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทีเ่ป็นเทจ็ 
 หากบริษัทพบวา่ การแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนใดๆ ท่ีมีหลกัฐานพิสจูนไ์ดว้่าเป็นการกระท าท่ีมีเจตนา
ไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีท่ีเป็นพนักงานของบริษัทจะไดร้ับโทษทางวินัยตาม
ขอ้บังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไดก้ระท าการนั้น ท าให้บริษัทไดร้บัความเสียหาย บริษัทจะ
พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ๆ  
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 

  
 

               ลงช่ือ           ธวิช จารุวจนะ 
                 ( นายธวิช จารุวจนะ ) 
                                  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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