นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
(Whistle Blowing Policy)
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ยึดมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมซื่อสัตย์
สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นไปตำมบรรษัทภิบำลที่ดี รวมทังกำรต่
้
อต้ ำนกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ ไม่ว่ำจะอยู่ใน
รูปแบบใดๆ นอกจำกนี ้ บริ ษัทคำดหวังว่ำ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทจะยึดมัน่ ในกำร
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ตำมหลักกำรดังกล่ำว
ด้ วยควำมมุง่ มัน่ ดังกล่ำว บริษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน (“นโยบำย”) ฉบับ
นี ข้ ึน้ เพื่ อสนับสนุนและเป็ นช่อ งทำงให้ กรรมกำร ผู้บ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษั ทและบริ ษัทย่อ ย
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ำงๆ แจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนด้ วยเจตนำที่สุจริ ต หำกพบเห็น (ทังที
้ ่
ปรำกฏแล้ วหรื อสงสัย) กำรกระทำหรื อ สงสัย ว่ำมี กำรกระทำที่ ผิด กฎหมำย ระเบียบข้ อบัง คับ และ
จรรยำบรรณกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ขอบเขตของการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
ตำมนโยบำยนี ้ ผู้แจ้ งเบำะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน สำมำรถแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องที่สำคัญ
ซึง่ อำจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทอย่ำงมำก ดังต่อไปนี ้
2.1 กำรกระทำที่ ผิดกฎหมำย หรื อกำรไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยในเรื่ องบรรษัทภิบำล จรรยำบรรณกำร
ดำเนินธุรกิจ กำรต่อต้ ำนทุจริตคอรัปชัน่
2.2 กำรฝ่ ำฝื นกฎระเบียบ และข้ อบังคับของบริษัท
2.3 รำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถกู ต้ อง ระบบกำรควบคุมภำยในที่บกพร่อง และกำรจัดทำเอกสำรทำงกำร
เงินที่เป็ นเท็จ
2.4 กำรกระทำที่เป็ นกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
3. วิธีการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กรแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ
กำรกระทำผิดตำมที่ระบุในข้ อ 2. ตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
3.1 แจ้ ง ชื่ อ ที่ อยู่ และหมำยเลขโทรศัพ ท์ ที่ติดต่อได้ ของผู้แจ้ ง เบำะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนอย่ำงชัดเจน
รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุกำรณ์กระทำผิดที่เป็ นข้ อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐำน พยำน (ถ้ ำมี)
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อย่ำงไรก็ตำม ผู้แจ้ งเบำะแส หรื อผู้ร้องเรี ยนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำร
เปิ ดเผยนันจะท
้ ำให้ เกิดควำมไม่ปลอดภัย หรื อเกิดควำมเสียหำยใดๆ แต่หำกมีกำรเปิ ดเผยตนเองก็
จะทำให้ บริ ษัทสำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ ำ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ ทรำบ หรื อบรรเทำควำมเสียหำย
ได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ ้น
3.2 ผู้มี ส่วนได้ เ สี ยทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร หำกพบเห็นมี กำรกระทำผิดตำมที่ ระบุใ นข้ อ 2.
สำมำรถแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่เห็นว่ำเหมำะสม ดังนี ้
3.2.1 แจ้ งผู้บงั คับบัญชำที่รับผิดชอบโดยตรง และที่ตนไว้ วำงใจ
3.2.2 ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บงั คับบัญชำ หรื อผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
3.2.3 ส่งทำงไปรษณีย์ถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อกรรมกำรของบริษัทตำมที่อยู่ ดังนี ้
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
1200 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ
กรุงเทพมหำนคร 10260
4. กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
4.1 เมื่ อได้ รับกำรแจ้ ง เบำะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน บริ ษัทจะมอบหมำยให้ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในหรื อ
หน่วยงำนอื่นที่เหมำะสมดำเนินกำรรวบรวมข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ อง เพื่อพิจำรณำกลัน่ กรองข้ อมูลที่
ได้ รับจำกผู้แจ้ งเบำะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน ในกรณีตรวจสอบแล้ วพบว่ำมีมลู ควำมจริ ง ฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยในหรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจะน ำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำรับทรำบ และสัง่ กำรหรื อกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินกำรพร้ อม
ทังแต่
้ งตังคณะกรรมกำรสอบสวนข้
้
อเท็จจริง เพื่อดำเนินกำรพิจำรณำในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไป
4.2 ภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรสอบสวน ได้ ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งดังกล่ำวแล้ ว จะเสนอแนะแนวทำง
ในกำรดำเนินกำรแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำสัง่ กำรและ
กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำรแก้ ไข และพิจำรณำกำหนดบทลงโทษต่อไป
5. การคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน
เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ แก่ผ้ แู จ้ งเบำะแส หรื อผู้ร้องเรี ยนที่แจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนด้ วยเจตนำที่สจุ ริ ต
จะได้ รับกำรปกป้องคุ้มครองจำกบริษัทตำมมำตรกำร ดังนี ้
5.1 ผู้แจ้ งเบำะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง บริ ษัทจะไม่เปิ ดเผย
ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้ อมูลอื่นใดที่สำมำรถระบุตวั ผู้แจ้ งได้ แล้ วดำเนินกำรสืบสวนว่ำมีมูลควำม
จริงเพียงใดหรื อไม่
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1200 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260. TEL. 0-2836-1000 FAX.: 0-2836-1099 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107555000317
1200 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260. TEL. 0-2836-1000 FAX. : 0-2836-1099 Registration No. 0107555000317
www.mkrestaurant.com

5.2 บริ ษั ท จะเก็ บ ข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ นควำมลับ และจะเปิ ดเผยเท่ำ ที่ จ ำเป็ น โดยค ำนึง ถึ ง ควำม
ปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้แจ้ ง เบำะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ ที่ให้ ควำมร่ วมมือในกำร
ตรวจสอบข้ อเท็จจริง แหล่งที่มำของข้ อมูล หรื อบุคคลเกี่ยวข้ อง
5.3 กรณีผ้ แู จ้ งเบำะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง เห็นว่ำ ตน
อำจได้ รับควำมไม่ปลอดภัย หรื ออำจเกิดควำมเดือดร้ อนเสียหำย สำมำรถร้ องขอให้ บริ ษัทกำหนด
มำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมก็ได้ หรื อบริ ษัทอำจกำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้แจ้ งเบำะแส หรื อ
ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ งไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็ น
เรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดควำมเดือดร้ อนเสียหำย หรื อควำมไม่ปลอดภัย
5.4 ผู้ที่ได้ รับควำมเดือดร้ อนเสียหำยจะได้ รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้ วยกระบวนกำรที่เหมำะสม
และเป็ นธรรม
5.5 บริ ษั ท จะไม่ก ระท ำกำรใดอัน ไม่เ ป็ นธรรมต่อ ผู้แ จ้ ง เบำะแส หรื อ ผู้ร้ องเรี ย น ไม่ว่ำ จะโดยกำร
เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงำน สถำนที่ทำงำน พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตั ิงำน เลิกจ้ ำง
หรื อกระทำกำรอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นกำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบำะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน
หรื อผู้ให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริง
6. การแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียนที่เป็ นเท็จ
หำกบริษัทพบว่ำ กำรแจ้ งเบำะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อกำรให้ ถ้อยคำหรื อข้ อมูลใดๆ ที่มีหลักฐำนพิสจู น์
ได้ วำ่ เป็ นกำรกระทำที่มีเจตนำไม่สจุ ริต เป็ นเท็จ และตังใจให้
้
เกิดควำมเสียหำย ในกรณีเป็ นพนักงำนของ
บริษัท จะได้ รับโทษทำงวินยั ตำมข้ อบังคับของบริษัท แต่หำกเป็ นบุคคลภำยนอก ซึ่งกำรกระทำนัน้ ทำให้
บริษัทได้ รับควำมเสียหำย ทำงบริษัทจะพิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำยกับบุคคลนันๆ
้ ด้ วย
ทังนี
้ ้ ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไป

(นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน)
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
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