นโยบายการรับข้ อร้ องเรียนและค้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษั ท โกลบอล คอนเน็ ค ชั่ น ส์ จํ า กั ด (มหาชน) ตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ใน
การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ และความเข้ าใจอัน ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียทุก กลุ่มกบบริ ษั ท ได้ แก่ ผู้ถื อหุ้น
ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ ผู้บริ ห ารและพนักงานของบริ ษัท ตลอดจนผู้ที่ ได้ รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
บริษัทสามารถแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อให้ ข้อมูลมายังบริ ษัทได้ เมื่อพบเห็น หรื อทราบ หรื อมีข้อสงสัย หรื อมี
เหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่า บริ ษัทหรื อพนักงานของบริ ษัทมีการกระทําที่ ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับการกํากับดูแลกิจการที่ ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติอนั อาจจะก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อบริษัท
มาตรการค้ มครองผู้แจ้ งเบาะแส
การคุ้มครองสิท ธิของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลที่ กระทําโดยสุจริ ต บริ ษัทฯจะปกปิ ดชื่ อ ที่ อยู่ หรื อ
ข้ อมูลที่สามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ ร้ องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ น
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดําเนิน การตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเท่านัน้ ที่ จะเข้ าถึงข้ อมูล
ดังกล่าวได้ ทัง้ นี ้ ผู้ได้ รับ ข้ อมูลจากการปฏิบัติห น้ าที่ ที่เ กี่ ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ย น มีหน้ าที่ เก็ บรัก ษาข้ อมูล
ข้ อร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ บุคคล
อื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ ที่กฎหมายกําหนด
ช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรียน
กรณี ได้ ป ระสบรู้ เห็น เป็ น พยาน หรื อได้ ท ราบถึ ง การเลือ กปฏิ บัติ และละเมิดต่อสิท ธิ มนุษ ยชน
สามารถรายงานสิ่งที่สงสัยว่าเป็ นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายต่อบุคคล ดังต่อไปนี ้
-

จดหมาย ส่งถึ งผู้บังคับบัญชา หรื อหน่วยงานรับข้ อร้ องเรี ยน (สํานักกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุก าร
บริษัท ซึ่งรับผิดชอบในส่วนงานธรรมาภิบาลโดยตรง) หรือกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน) 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่ งแกว ตําบลราชาเทวะ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

-

โทรสาร ส่งถึงหน่วยงานรับข้ อร้ องเรี ยน (สํานักกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริ ษัท ซึ่ งรับผิดชอบใน
ส่วนงานธรรมาภิบาลโดยตรง) หมายเลข 02-763-7949

-

จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ส่งถึงหน่วยงานรับข้ อร้ องเรี ย น (สํานั กกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริ ษั ท
ซึ่งรับผิดชอบในส่วนงานธรรมาภิบาลโดยตรง) อีเมล์: pornpimolt@gc.co.th

กระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน -

เมื่อได้ รับ ข้ อร้ องเรี ย น รายงานการกระทํ าที่ ต้องห้ าม บริ ษั ท จะพิ จ ารณาและดําเนิ น การตามความ
เหมาะสม โดยบริ ษัทจะใช้ มาตรการที่ เหมาะสม เพื่ อรัก ษาความลับและความเป็ นส่วนตัวของบุคคล
ทัง้ หมดที่ เ กี่ ย วข้ องในการสืบ สวน อย่ างไรก็ ตาม บริ ษั ท ไม่สามารถรับ ประกั น การรัก ษาความลับ ที่
สมบูรณ์แบบได้ เนื่องจากกระบวนการสอบสวนอาจกําหนดให้ บริษัทต้ องติดต่อบุคคล ผู้อาจมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการที่ต้องห้ ามนัน้ ตลอดจนพยานผู้ร้ ูเห็นการกระทําดังกล่าว ในกรณีที่สรุ ปว่า การละเมิด
นโยบายนี ้ได้ เกิดขึ ้น พนักงานผู้นนจะได้
ั้
รับโทษทางวินยั จนถึง ขันสู
้ งสุดและรวมถึงการเลิกจ้ าง ซึ่งเป็ นไป
ตามขันตอนการสื
้
บหาข้ อเท็จจริงด้ านล่างนี ้

-

หน่วยงานรับข้ อร้ องเรี ยน (สํานักกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริ ษัท) เป็ นผู้รับผิดชอบประสานงาน
“ผู้ประสานงาน”

-

ขันตอนการรั
้
บข้ อร้ องเรียนและสืบหาข้ อเท็จจริง
 รวบรวมข้ อเท็จจริ ง ผู้รับ ข้ อร้ องเรี ยนจะรวบรวมข้ อเท็จ จริ งที่ เ กี่ ย วข้ องกบเรื่ องที่ ร้องเรี ยนเข้ ามา
และส่งมอบข้ อมูลทัง้ หมดให้ แก่ผ้ ปู ระสานงานภายใน 3 วันทําการนับแต่ที่ได้ รับข้ อร้ องเรียน
 ประมวลผลและกลันกรองข้ อมูล ผู้ประสานงานพิจารณาข้ อมูล เพื่อประเมินเรื่ องที่ร้องเรียนเข้ ามา
 คัดเลือกและแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
เพื่ อสืบหาข้ อเท็จจริ ง ผู้ประสานงานพิจารณาสรรหา
กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทําหน้ าที่คณะกรรมการสอบสวนเป็ นคราวๆ ไป อาทิเช่น
o กรณีพนักงานกระทําฝ่ าฝื นกฎหมายหรือข้ อบังคับของบริ ษัท ควรมีหัวหน้ าฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลร่วมเป็ นกรรมการสอบสวน
o กรณีหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบ เป็ นผู้ถูกร้ องเรี ยน ขอให้ นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาและแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนที
้
่เหมาะสม
o กรณี กรรมการบริ หาร กรรมการบริ ษั ท กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการธรรมาภิบาล
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้ถูกร้ องเรี ยน ขอให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาและแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนที
้
่เหมาะสม
ทังนี
้ ้ กรรมการสอบสวนเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องไม่มีสว่ นได้ เสียกับเรื่ องร้ องเรียนดังกล่าว คณะกรรมการ

สอบสวน เป็ นผู้รับ ผิดชอบพิจารณาสืบหาข้ อเท็จจริ ง และสรุ ปผลการพิจ ารณา แนวทางแก้ ไข มาตรการ
ดําเนินการเพื่อชดเชยให้ แก่ผ้ เู สียหาย และอนุมตั ิบทลงโทษ โดยให้ ดําเนินการแล้ วเสร็จภายใน 90 วันทําการ
นับแต่วนั แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
ยกเว้ น กรณีตดั สินผลสรุปและบทลงโทษของ

1) หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบ ขอให้ นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ิ
2) กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการธรรมาภิบ าล สรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ขอให้ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ิ
 รายงานผลให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ ผู้รับ ข้ อร้ องเรี ยนมีห น้ าที่ รายงานผลสรุ ปให้ พนักงาน ผู้ร้องเรี ย น
ทราบ หากพนักงานผู้ร้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเองภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ ทราบ ผลสรุปจาก
ผู้ป ระสานงาน หรื อคณะกรรมการสอบสวน ทั ง้ นี ้ ในกรณี ที่ เ ป็ น เรื่ องสําคัญ ให้ รายงานผลต่อ
ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วแต่กรณี

