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ระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการรั บเรื่ องร้ องเรี ยน ปี 2018
บริ ษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (“บริ ษัทฯ”) ได้ กาหนดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส ด้ วยเจตนาที่สจุ ริ ต (ทังที
้ ่ปรากฏ
แล้ วหรื อสงสัย) เกี่ยวกับการกระทาความผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณ ตลอดจนขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีของสังคมและประเทศชาติของ
บุคคลในองค์กร ซึง่ รวมถึงพนักงาน ลูกจ้ าง ผู้บริ หาร และผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย กับบริ ษัทฯ ซึง่ กระบวนการในการร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสนัน้
จะต้ องมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล ตลอดจนการเก็บข้ อมูลหรื อเบาะแสเหล่านันให้
้ เป็ นความลับ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยน โดย
กระบวนการในการตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยน จะต้ องมีความยุติธรรมแก่ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะต้ องดาเนินการอย่างไม่ชกั ช้ า เพื่อให้ มีขนตอน
ั้
และวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจน บริ ษัทฯ จึงขอกาหนดให้ ถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ข้ อกาหนดทัว่ ไป และความรับผิดชอบ
1.1. วัตถุประสงค์ ของการรับเรื่ องร้ องเรี ยน มีดงั นี ้
1.1.1. เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงาน และผู้บริ หารทุกคนของบริ ษัท รวมถึงบริษัทย่อย (ถ้ ามี) ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้ องกับนโยบายฯ จรรยาบรรณ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
1.1.2. เพื่อให้ มีกระบวนการในการรับเรื่ องร้ องเรี ยน การสอบสวน และการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน ที่ชดั เจน มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม
และดาเนินกระบวนให้ แล้ วเสร็ จในเวลาที่เหมาะสม ไม่ชดั ช้ า
1.1.3. เพื่อให้ มนั่ ใจว่า กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และหัวหน้ างานทุกระดับที่เกี่ยวข้ อง มีการควบคุมดูแล สอดส่องพฤติกรรม ตลอดจน
การกระทาของพนักงานทุกคน ให้ ปฏิบตั ิตนถูกต้ องตรงตามนโยบายของบริ ษัทฯ ด้ วยความสุจริตใจ
1.2. ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ กาหนดให้ หน่วยงานและผู้รับผิดชอบดาเนินการเรื่ องการรับเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นดังนี ้
1.2.1. นโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยน ให้ อยูใ่ นการควบคุมดูแลของผู้บริ หารระดับสูง ตังแต่
้ ระดับรองผู้อานวยการขึ ้นไป
1.2.2. กระบวนการรับเรื่ องร้ องเรี ยน กาหนดให้ แผนกบุคลากรและบริหารทัว่ ไป เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยผู้จดั การแผนก และ
พนักงานในแผนกฯ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ที่ดาเนินการตามกระบวนการรับเรื่ องร้ องเรี ยน
1.3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้ องจัดทาการประชาสัมพันธ์ให้ ลกู ค้ า คูค่ ้ า หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องทัว่ ไป ได้ ทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิเรื่ องการ
ร้ องเรี ยนตามระเบียบฉบับนี ้ โดยกาหนดให้ เป็ นนโยบายที่บริ ษัทฯ ที่แจ้ งให้ ทกุ ภาคส่วนได้ ทราบต่อไป
2. ขอบเขตการร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส เป็ นดังนี ้
2.1. หากมีข้อสงสัย หรื อพบการกระทาที่สอ่ ไปในทางที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อสงสัยว่ามีการฝ่ าผืนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันได้ แก่ การทุจริ ต
ต่อหน้ าที่ การกระทาที่อาจจะมีความผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณ การฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนการทาที่ขดั ต่อ
ศีลธรรม และวัฒนธรรมที่ดี ความไม่สจุ ริ ตยุติธรรม หรื อไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อมีการกลัน่ แกล้ งใด ๆ
2.2. ผู้ร้องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส (ผู้มีสว่ นได้ เสียทังภายในและภายนอกองค์
้
กร) ต้ องให้ ข้อมูล หรื อเบาะแส ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นหลักความเป็ นจริ ง ไม่
กลัน่ แกล้ ง หรื อใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้ อมูลอันเป็ นเท็จ โดยผู้แจ้ งต้ องให้ ความร่วมมือ หรื อให้ ข้อมูลเบาะแสในระดับที่นา่ เชื่อได้
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3. กาหนดให้ มีช่องทางในการร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส เป็ น 3 ช่องทาง ดังนี ้
3.1. ติดต่อทางโทรศัพท์ ถึงแผนกบุคลากรและบริ หารทัว่ ไป เบอร์ โทร 021 418062-6 ต่อ 188
3.2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง (Email : hr@mahathuen.com)
3.3. แจ้ งผ่าน Website ของบริ ษัทฯ ที่ www.mahathuen.com/Investor/การกากับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายการับเรื่ องร้ องเรี ยน
4. กรอบเวลาในการดาเนินการ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
4.1. เรื่ องร้ องเรี ยนนัน้ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างร้ ายแรง หรื อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ อย่างมาก
4.1.1. การรวบรวมข้ อเท็จจริ ง และตรวจสอบเบื ้องต้ น ต้ องดาเนินการโดยด่วนที่สดุ หรื อไม่เกิน 3 วันทาการ
4.1.2. การสอบสวน หรื อสืบสวนข้ อเท็จจริ ง

ต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 15 วันทาการ

4.2. เรื่ องร้ องเรี ยนนัน้ มีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรื อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ไม่มากนัก
4.2.1. การรวบรวมข้ อเท็จจริ ง และตรวจสอบเบื ้องต้ น ต้ องดาเนินการโดยด่วน หรื อไม่เกิน 10 วันทาการ
4.2.2. การสอบสวน หรื อสืบสวนข้ อเท็จจริ ง

ต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันทาการ

ยกเว้ น เรื่ องร้ องเรี ยนนัน้ มีความยุง่ ยากซับซ้ อน ต้ องหาหลักฐานจากบุคคลที่ 3 หรื อบุคคลจานวนมาก ให้ สามารถขยายเวลา
ดังกล่าวออกไปตามจาเป็ นและเหมาะสม แต่เมื่อครบกาหนดกรอบเวลาข้ างต้ น หน่วยงานที่รับผิดชอบต้ องรายงานความคืบหน้ าให้
ผู้บริ หารระดับสูง ร ตังแต่
้ ระดับ รองผู้อานวยการขึ ้นไป ทราบถึงความคืบหน้ า ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรค์ในการดาเนินการด้ วย
5. เรื่ องที่ร้องเรี ยน ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 6 เท่านัน้ บริ ษัทฯ จึงจะถือว่าเรื่ องร้ องเรี ยนนัน้ เข้ าข่ายในการพิจารณาเรื่ อง
ร้ องเรี ยน และเบาะแส ตามระเบียบฉบับนี ้
6. เงื่อนไขในการับเรื่ องร้ องเรี ยน และเบาะแส มีดงั นี ้
6.1. เรื่ องร้ องเรี ยน หรื อเบาะแส ต้ องเกี่ยวพันธ์กบั การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
6.2. เรื่ องร้ องเรี ยนต้ องไม่เกี่ยวข้ องกับการเมือง หรื อการแบ่งผักแบ่งฝ่ ายทางความคิดที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง หรื อนักการเมือง
6.3. ข้ อร้ องร้ องเรี ยน หรื อเบาะแส ต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง ชัดเจน ณ ระดับที่พอจะนาสืบหาข้ อเท็จจริ ง เพื่อดาเนินการต่อไปได้
6.4. ผู้ร้องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส ต้ องเปิ ดเผยตัวตน ณ ระดับที่เชื่อถือได้ ว่า ไม่ใช่การกันแกล้ ง หรื อ จินตนากรและคิดเรื่ องขึ ้นเอง
7. ขันตอนการด
้
าเนินการ
7.1. การรับเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส
7.1.1. บริ ษัทฯ จะกาหนดให้ มีช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส ตามช่องทางที่กาหนดไว้ ในระเบียบฯ ฉบับนี ้
7.1.2. ผู้ร้องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสต้ องแจ้ งผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ นอกจากมีเหตุจาเป็ น หรื อสุดวิสยั อย่างแท้ จริ ง หรื อเห็นว่าจะไม่ได้
รับยุติธรรม จึงให้ ร้องเรี ยนผ่านช่องทางอื่นตามความเหมาะสม แทนได้
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7.2. การลงทะเบียนรับเรื่ อง
7.2.1. เมื่อมีผ้ รู ้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส ตามช่องทางที่กาหนดไว้ ให้ ผ้ ทู ี่รับผิดชอบลงทะเบียนเรื่ องร้ องเรี ยน โดยระบุข้อมูลการร้ องเรี ยน
ดังนี ้


วัน และเวลาที่ร้องเรี ยน



ชื่อผู้ร้องเรี ยน หากไม่มีการระบุไว้ หรื อเพื่อความปลอดภัย อาจระบุเป็ นรหัส หรื อ code ได้



ชื่อบุคคลที่กระทาผิด



เหตุการณ์ หรื อเรื่ องราว ที่รับแจ้ งร้ องเรี ยน หรื อเบาะแส



ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนอย่างชัดเจน



ข้ อมูลอื่น ตามความจาเป็ น และเหมาะสม

7.3. การรวบรวมข้ อเท็จจริ ง และตรวจสอบเบื ้องต้ น
7.3.1. ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน รวบรวมข้ อเท็จจริ ง และตรวจสอบเบื ้องต้ น จากนันให้
้ รายงานให้ ผู้จดั การแผนกของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทราบ พร้ อมทังแสดงความคิ
้
ดเห็น ต่อเรื่ องร้ องเรี ยน และหลักฐานที่รวบรวมได้ นนั ้
กรณีที่ร้องเรี ยนผ่านผู้บริ หารระดับสูงนัน้ ผู้บริ หารระดับสูงจะมอบหมายเรื่ องให้ ผ้ จู ดั การแผนกของหน่วยงานที่
ผู้รับผิดชอบ เป็ นผู้ดาเนินการแทนต่อไป
7.3.2. ผู้จดั การแผนกของหน่วยงานที่รับผิดชอบ พิจารณาร่วมกับผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน หากพิจารณาความเห็นเป็ นดังนี ้


มีความเห็นว่า เรื่ องร้ องเรี ยน มีความน่าเชื่อถือ หรื อมีเค้ าโครงความเป็ นจริ ง ให้ ผ้ จู ดั การแผนกที่รับผิดชอบมอบหมาย
งาน หรื อกาหนดผู้รับผิดชอบในการสอบสวน ซึ่งอาจจะเป็ นบุคคลคนเดียว หรื อคณะบุคคลก็ได้ และดาเนินการใน
ขันตอนถั
้
ดไป



มีความเห็นว่า เรื่ องที่ร้องเรี ยน ไม่มีมลู ความจริ ง ให้ ผ้ จู ดั การแผนกที่รับผิดชอบจัดทารายงานเสนอผู้บริ หารระดับสูง
ตังแต่
้ รองผู้อานวยการขึ ้นไป รับทราบ เพื่อสัง่ การให้ ดาเนินการขันตอนสอบสวนหรื
้
อไม่ ต่อไป

7.4. การสอบสวน หรื อสืบสวนข้ อเท็จจริ ง
7.4.1. ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการสอบสวน หรื อสืบสวนข้ อเท็จจริ ง ตามวิธีการที่เหมาะสมถูกต้ อง อย่างยุติธรรม โดยมีอานาจในการเชิญผู้
ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องมาให้ ข้อมูล หรื อสอบปากคา และอื่น ๆ แต่ต้องดาเนินการให้ สอดคล้ องกับระเบียบฯ ฉบับนี ้
7.4.2. ผู้รับผิดชอบ จัดทารายงานสรุปผลการสอบสวน และระบุความคิดเห็นพร้ อมทังเหตุ
้ ผล และหลักฐานประกอบ เพื่อเสนอให้
ผู้จดั การแผนกที่ผ้ รู ับผิดชอบ
7.5. การสรุปผลการสอบสวน และการกาหนดมาตรการแก้ ไข
7.5.1. ผู้จดั การแผนกที่รับผิดชอบ พิจารณารายงานสรุปผลการสอบสวน โดยพิจารณาจากหลักฐาน และเสนอความเห็น ตลอดจน
มาตรการแก้ ไข หรื อบทลงโทษ เพื่อเสนอต่อผู้บริ หารระดับสูงต่อไป
หากหัวหน้ างานผู้รับผิดชอบเห็นว่ารายงานผลการสอบสวนยังไม่สมบูรณ์ หรื อไม่ชดั เจน สามารถสัง่ การให้
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ โดยจะมอบหมายผู้รับผิดชอบ หรื อเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบที่ดาเนินการสอบสวนก็
ได้ แต่ต้องอยูใ่ นกรอบระยะเวลา ตามข้ อ 4
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7.5.2. ผู้บริ หารระดับสูง ระดับตังแต่
้ รองผู้อานวยการขึ ้นไป พิจารณารายงานสรุปผลการสอบสวน และความคิดเห็นของหัวหน้ างาน
ผู้รับผิดชอบ และสัง่ การต่อไป
7.6. การรายงานผล และสรุปเรื่ องร้ องเรี ยน
7.6.1. เมื่อมีคาสัง่ การจากผู้บริ หารระดับสูงแล้ ว ให้ ผ้ จู ดั การแผนกที่รับผิดชอบ ชี ้แจง หรื อแจ้ งผลการสอบสวน ตลอดจนมาตรการใน
แก้ ไข ให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ
7.6.2. หากมีการกาหนดมาตรการแก้ ไข หรื อบทลงโทษใดๆ ให้ ผ้ จู ดั การแผนกที่รับผิดชอบดาเนินการ ตามระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
7.6.3. ผู้จดั การแผนกที่รับผิดชอบ เก็บรักษาเรื่ องร้ องเรี ยน และรายงานสรุปผลการสอบสวน ไว้ เป็ นความลับ
8. ผู้ร้องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส จะได้ รับการปกป้องคุ้มครอง ตามมาตรการคุ้มครองของบริ ษัทฯ โดยมาตรการณ์ค้ มุ ครองผู้ร้องเรี ยน หรื อแจ้ ง
เบาะแส มีดงั นี ้
8.1. บริ ษัทฯ จะเก็บข้ อมูลของผู้แจ้ งเบาะแส ไว้ เป็ นความลับ
8.2. บริ ษัทฯ จะไม่กระทาการใด ๆ อันไม่เป็ นธรรมต่อผู้ร้องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส โดยบริ ษัทฯ จะไม่มีการเลิกจ้ าง ปลดตาแหน่ง หรื อโยกย้ าย
ที่ไม่เป็ นธรรม
8.3. บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาให้ รางวัล หรื อคุณประโยชน์ สาหรับผู้ร้องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส สาหรับข้ อมูลหรื อเบาะแส ที่ช่วยรักษา
ผลประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น ส่วนผู้ร้องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสในทางที่เป็ นเท็จโดยเจตนา หรื อ
ต้ องการกลัน่ แกล้ ง หรื อสร้ างความวุ่นวาย แตกแยก จะได้ รับการลงโทษ
8.4. กรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส เห็นว่ามีภยั หรื อไม่มนั่ ใจในความปลอดภัย สามารถร้ องขอให้ บริ ษัทฯ คุ้มครองตามมาตรการที่
เหมาะสมของบริ ษัทฯ ได้ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองตามความจาเป็ นที่เห็นว่าเหมาะสม และเพียงพอต่อความไม่ปลอดภัย
8.5. ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
9. การแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เป็ นเท็จ
9.1. ผู้ร้องเรี ยน หรื อการให้ ถ้อยคาหรื อข้ อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสจู น์ได้ ว่าเป็ นการกระทาที่มีเจตนาไม่สจุ ริ ต เป็ นเท็จ และตังใจให้
้
เกิด ความ
เสียหาย ในกรณีเป็ นพนักงานของบริ ษัท จะได้ รับโทษทางวินยั ตามข้ อบังคับของบริ ษัท แต่หากเป็ นบุคคลภายนอก ซึง่ การกระทานัน้ ทา
ให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย ทางบริ ษัทอาจจะพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนันๆ
้ ด้ วย

ทังนี
้ ้ ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018

(นายมานพ ตรี ฤทธิวิไล)
ผู้อานวยการใหญ่

