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นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
(Whistle Blowing Policy) 

 
1. วัตถุประสงค์  

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสตัย์
สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตำมบรรษัทภิบำลท่ีดี รวมทัง้กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชัน่ ไม่ว่ำจะอยู่ใน
รูปแบบใดๆ  นอกจำกนี ้บริษัทคำดหวงัว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทจะยึดมัน่ในกำร
ปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมหลกักำรดงักลำ่ว 
 

ด้วยควำมมุง่มัน่ดงักลำ่ว  บริษัทจงึได้ก ำหนดนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน (“นโยบำย”) ฉบบั
นีข้ึน้ เพ่ือสนับสนุนและเป็นช่องทำงให้กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย 
ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนำท่ีสุจริต หำกพบเห็น (ทัง้ท่ี
ปรำกฏแล้วหรือสงสัย) กำรกระท ำหรือสงสัยว่ำมีกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
จรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ตำมนโยบำยนี ้ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน  สำมำรถแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีส ำคญั
ซึง่อำจมีผลกระทบในเชิงลบตอ่บริษัทอยำ่งมำก ดงัตอ่ไปนี ้
2.1   กำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย หรือกำรไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยในเร่ืองบรรษัทภิบำล จรรยำบรรณกำร 

ด ำเนินธุรกิจ กำรตอ่ต้ำนทจุริตคอรัปชัน่ 
2.2   กำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัท 
2.3   รำยงำนทำงกำรเงินท่ีไมถ่กูต้อง ระบบกำรควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง และกำรจดัท ำเอกสำรทำงกำร

เงินท่ีเป็นเท็จ 
2.4   กำรกระท ำท่ีเป็นกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 

3. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
กำรกระท ำผิดตำมท่ีระบใุนข้อ 2. ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
3.1 แจ้ง ช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ของผู้ แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนอย่ำงชัดเจน  

รวมถึงช่ือบคุคลผู้กระท ำผิดและเหตกุำรณ์กระท ำผิดท่ีเป็นข้อมลูเช่ือถือได้ มีหลกัฐำน พยำน (ถ้ำมี)   
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อยำ่งไรก็ตำม ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียนสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำร

เปิดเผยนัน้จะท ำให้เกิดควำมไมป่ลอดภยั หรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ แตห่ำกมีกำรเปิดเผยตนเองก็

จะท ำให้บริษัทสำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำ ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทรำบ หรือบรรเทำควำมเสียหำย

ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

3.2  ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร หำกพบเห็นมีกำรกระท ำผิดตำมท่ีระบุในข้อ 2. 
สำมำรถแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน ผำ่นชอ่งทำงตำ่งๆ ตำมท่ีเห็นวำ่เหมำะสม ดงันี ้
3.2.1  แจ้งผู้บงัคบับญัชำท่ีรับผิดชอบโดยตรง และท่ีตนไว้วำงใจ 
3.2.2  สง่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บงัคบับญัชำ หรือผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
3.2.3  สง่ทำงไปรษณีย์ถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรของบริษัทตำมท่ีอยู ่ดงันี ้
  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
                  1200 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ 

   กรุงเทพมหำนคร 10260 
 

4. กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

4.1 เม่ือได้รับกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทจะมอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในหรือ

หน่วยงำนอ่ืนท่ีเหมำะสมด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจำรณำกลัน่กรองข้อมลูท่ี

ได้รับจำกผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำมีมลูควำมจริง ฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยในหรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีได้รับมอบหมำยจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ

คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำรับทรำบ และสัง่กำรหรือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพร้อม

ทัง้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อด ำเนินกำรพิจำรณำในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

4.2 ภำยหลงัจำกท่ีคณะกรรมกำรสอบสวน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักล่ำวแล้ว จะเสนอแนะแนวทำง

ในกำรด ำเนินกำรแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำสัง่กำรและ

ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข และพิจำรณำก ำหนดบทลงโทษตอ่ไป 
 

5. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน  

เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียนท่ีแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนำท่ีสจุริต
จะได้รับกำรปกป้องคุ้มครองจำกบริษัทตำมมำตรกำร ดงันี ้
5.1 ผู้แจ้งเบำะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผย

ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีอยู่ และข้อมูลอ่ืนใดท่ีสำมำรถระบุตวัผู้แจ้งได้ แล้วด ำเนินกำรสืบสวนว่ำมีมูลควำม

จริงเพียงใดหรือไม ่
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5.2 บริษัทจะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นควำมลับ และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำม

ปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้ แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำร

ตรวจสอบข้อเท็จจริง แหลง่ท่ีมำของข้อมลู หรือบคุคลเก่ียวข้อง 

5.3 กรณีผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่ำตน

อำจได้รับควำมไม่ปลอดภยั หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย สำมำรถร้องขอให้บริษัทก ำหนด

มำตรกำรคุ้มครองท่ีเหมำะสมก็ได้ หรือบริษัทอำจก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบำะแส หรือ

ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็น

เร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย หรือควำมไมป่ลอดภยั  

5.4 ผู้ ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรท่ีเหมำะสม

และเป็นธรรม 

5.5 บริษัทจะไม่กระท ำกำรใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำร

เปล่ียนแปลงต ำแหน่ง ลกัษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตัิงำน เลิกจ้ำง 

หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรปฏิบตัิอย่ำงไม่เป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน 

หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

6. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเทจ็ 

 หำกบริษัทพบวำ่ กำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกำรให้ถ้อยค ำหรือข้อมลูใดๆ ท่ีมีหลกัฐำนพิสจูน์
ได้วำ่เป็นกำรกระท ำท่ีมีเจตนำไมส่จุริต เป็นเท็จ และตัง้ใจให้เกิดควำมเสียหำย ในกรณีเป็นพนกังำนของ
บริษัท จะได้รับโทษทำงวินยัตำมข้อบงัคบัของบริษัท แตห่ำกเป็นบคุคลภำยนอก ซึ่งกำรกระท ำนัน้ ท ำให้
บริษัทได้รับควำมเสียหำย ทำงบริษัทจะพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกบับคุคลนัน้ๆ ด้วย 

 
 ทัง้นี ้ ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  26 กมุภำพนัธ์ 2559  เป็นต้นไป 
 

 
              (นำยฤทธ์ิ  ธีระโกเมน) 

                 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
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