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นโยบายการแจ้งเบาะแส 

และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอรรั์ปชัน 
 

บททั่วไป 

ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือดาํรงไวซ้ึ่งความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดกลไกในการให้

ความคุม้ครองและบรรเทาความเดือดรอ้นใหก้ับผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือกบับริษัทฯ ในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ไดแ้ก่ 

การแจง้เบาะแส หรือการใหข้อ้มลู รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนั เพ่ือใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการกระทาํดงักล่าว

นัน้ จะไม่ทาํใหผู้ก้ระทาํไดร้บัความเดือดรอ้น เสียหาย 

 

วัตถุประสงค ์

ระเบียบนีจ้ดัทาํขึน้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิในการแจง้เบาะแส การรอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชนั รวมทัง้ 

การใหค้วามคุม้ครองใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส หรือ ใหข้อ้มลู รวมถึงผูท่ี้ปฎิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนั 

 

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ 

ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งพบเบาะแสการทุจริตคอรร์ปัชันของพนักงาน หรือ ผูบ้ริหารระดับสูง หรือ

กรรมการ หรือไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจรติคอรร์ปัชนั สามารถแจง้เบาะแส / รอ้งเรียน ผ่านช่องทางท่ีบรษิัทฯ 

กาํหนดไวใ้นระเบียบนี ้โดยบรษิัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการแจง้เบาะแสหรือรายงานการทจุรติคอรร์ปั

ชนั และใหค้วามเป็นธรรมกบัผูท่ี้ถกูกล่าวหาในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  

ระเบียบนีถื้อเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ซึ่งพนักงานทุกคนมีพันธะผูกพนัท่ีจะตอ้งยึดถือ

ปฏิบตั ิ

 

การแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชัน 

พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบตัิงานท่ีขดัแยง้ต่อระเบียบคาํสั่งของบรษิทัฯ 

หรือเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายหรือเพียงสงสยัว่าเป็นการกระทาํทุจริตคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ พนกังานตอ้งแจง้

ผ่านช่องทางท่ีบริษัทฯกําหนด ทั้งนี ้หากมีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง พนักงานสามารถขอ

คาํปรกึษาจากผูบ้งัคบับญัชาหรือสอบถามจากฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 

พนกังานพึงตอ้งใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบและใหข้อ้เท็จจรงิต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายการ

ทจุรติคอรร์ปัชนั 

 

เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชัน 

1. การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบเพ่ือแสวงหาผลประโยชนต์่อตนเอง หรือผูอ่ื้น 

2. พบการทาํลายเอกสารหลกัฐานใด การบิดเบือน หรือปิดบงัขอ้มลู เพ่ือสนบัสนนุใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชนั 

3. พบการกระทาํใดๆ ท่ีสงสยัว่าจะเป็นการทจุรติคอรร์ปัชนัหรือมีเหตกุารณ/์ขอ้มลูท่ีอาจเขา้ข่ายการกระทาํดงักล่าว 
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4. ไดร้บัผลกระทบจากการแจง้เบาะแส หรือการใหข้อ้มลู หรือใหค้วามร่วมมือในการคน้หาความจริง หรือปฏิเสธ

การทุจริตคอรร์ปัชนั เช่น การถูกกลั่นแกลง้ การถูกลดตาํแหน่ง การถูกลงโทษ การถูกปลดออกจากงาน หรือ

ผลกระทบอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูแ้จง้เบาะแส 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส /ร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชัน 

ผูพ้บเห็นเหตุสงสยัท่ีเขา้ข่ายการกระทาํทุจริตคอรร์ปัชนัหรือไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชัน

สามารถแจง้เบาะแส / รอ้งเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพรอ้มทัง้ระบขุอ้เท็จจรงิ หรือแจง้หลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ

ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตอุนัควรใหเ้ชื่อไดว้า่มีการกระทาํทจุรติคอรร์ปัชนั หรือไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชัน

โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงตอ่ไปนี ้

- ประธานกรรมการบรษิัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

- ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทกุระดบั 

- Website : www.millconsteel.com  

( หวัขอ้ : รอ้งเรียน แจง้เบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั)  

- ทาง E-mail : cg@millconsteel.com 

- ทางโทรศพัท ์   : 0 2652 3333 ต่อ 208  

- ทางโทรสาร : 0 2632 9899 

- ทางไปรษณีย ์ : หน่วยงานกาํกบัดแูลกิจการ  

  บรษิัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

     เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้  29 ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั 

     กรุงเทพมหานคร 10500 

กรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีเ ก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ ให้แจ้งเ ร่ืองโดยตรงต่อประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนโดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงท่ีมีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี ผู้

แจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนพึงตระหนกัว่า การรายงานโดยไม่สจุริต หรือการรายงานในลกัษณะไม่เปิดเผยชื่อนัน้ อาจ

เป็นขอ้จาํกดัของบรษิัทฯ ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
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การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดกลไกในการใหค้วามคุม้ครองผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือกบับรษิัทฯ ในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

ไดแ้ก่ การแจง้เบาะแส หรือการใหข้อ้มูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนั เพ่ือใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการกระทาํ

ดงักล่าวนัน้ จะไม่ทาํใหผู้แ้จง้ไดร้บัความเดือดรอ้นและเสียหาย ดงันี ้

1. บริษัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือกบับริษัทฯในการแจง้เบาะแส หรือ ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปั

ชนัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ มิใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตราย หรือไม่ไดร้บัความเป็นธรรมอนัเกิดจากการใหค้วาม

รว่มมือในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัดงักล่าว 

2. บริษัทฯ จะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังาน หรือผูบ้ริหารท่ีปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชัน 

แมว้่าการกระทาํนัน้จะทาํใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

3. กรณีผูแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรียน พบว่าตนเองไดร้บัความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถรอ้ง

ขอใหบ้รษิัทฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้

4. เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผู้รอ้งเรียน และใหข้อ้มูลท่ีกระทาํโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดขอ้มูล ผูแ้จง้

เบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจํากัดให้มีการรับรูเ้ฉพาะผู้ท่ีมีหน้าท่ี

รบัผิดชอบในการตรวจสอบคน้หาความจริง หากพบว่ามีการนาํขอ้มูลดังกล่าวไปใชผิ้ดวัตถุประสงคห์รือ

เปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระทาํท่ีผิดวินยั 

5. กรณีพบว่ามีพนกังาน หรือผูบ้รหิาร ปฏิบตัิต่อบคุคลอ่ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม หรือก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อบคุคลอ่ืน อนัมีเหตจุงูใจจากการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ไดแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรียน หรือปฏิเสธการทจุริตคอรร์ปัชนั 

ใหถื้อว่าเป็นการผิดวินยั  

 

บทลงโทษ 

ผูท่ี้กระทาํการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบนี ้รวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางกลั่น

แกลง้ ข่มขู่ลงโทษทางวินยั หรือ เลือกปฏิบตัิดว้ยวิธีอนัมิชอบ อนัเน่ืองมาจากการแจง้เบาะแส / รอ้งเรียน ต่อผูแ้จง้เบาะแส / 

รอ้งเรียน หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการตามระเบียบนี ้ใหถื้อว่าผูน้ั้นกระทาํผิดวินัย และตอ้งรบัผิดชอบต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้ต่อบรษิัทฯ และผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการกระทาํดงักล่าว 

 

 

หมายเหตุ: ทัง้นี ้หากระเบียบใดท่ีขดัหรือแยง้กบัคาํสั่งนีใ้หถื้อปฏิบตัิตามคาํสั่งนีแ้ทน ตัง้แต่วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นตน้ไป 


