นโยบายการรับข้ อร้ องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็ ค ชันส์ จํา กัด (มหาชน) ตระหนั ก และเล็ง เห็ น ถึ ง ความสํา คัญ ใน
การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มกับบริ ษทั ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนผูท้ ี ได้รับผลกระทบจากการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั สามารถแจ้งเรื องร้องเรี ยนหรื อให้ขอ้ มูลมายังบริ ษทั ได้ เมือพบเห็น หรื อทราบ หรื อมีขอ้ สงสัย หรื อมี
เหตุอนั ควรเชือโดยสุ จริ ตว่า บริ ษทั หรื อพนักงานของบริ ษทั มีการกระทําทีฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับการกํากับดูแลกิจการทีดี จรรยาบรรณธุ รกิ จ นโยบายระเบี ยบปฏิบตั ิอนั อาจจะก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อบริ ษทั
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีกระทําโดยสุ จริ ต บริ ษทั ฯ จะปกปิ ดชื อ ทีอยู่ หรื อ
ข้อมูลทีสามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ น
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการตรวจสอบเรื องร้องเรี ยนเท่านั1นที จะเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้ ทั1งนี1 ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที ที เกี ยวข้องกับเรื องร้ องเรี ยน มี หน้าที เก็บรั กษาข้อมูล
ข้อร้ อ งเรี ย น และเอกสารหลักฐานของผูร้ ้ อ งเรี ย นและผูใ้ ห้ขอ้ มู ลไว้เ ป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อ มู ลแก่
บุคคลอืนทีไม่มีหน้าทีเกียวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าทีทีกฎหมายกําหนด
ช่ องทางการรับเรื องร้ องเรียน
กรณี ไ ด้ป ระสบ รู ้ เห็ นเป็ นพยาน หรื อได้ทราบถึ งการเลือ กปฏิบ ัติ และละเมิด ต่ อสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
สามารถรายงานสิ งทีสงสัยว่า เป็ นการละเมิดนโยบายของบริ ษทั หรื อกฎหมายต่อบุคคล ดังต่อไปนี1
-

จดหมาย ส่ งถึ งผูบ้ ังคับบัญชา หรื อหน่ วยงานรั บข้อร้ องเรี ยน (สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ/ เลขานุ การ
บริ ษทั ซึ งรับผิดชอบในส่วนงานธรรมาภิบาลโดยตรง) หรื อกรรมการอิสระ หรื อกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
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-

โทรสาร ส่ งถึงหน่วยงานรับข้อร้องเรี ยน (สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ/ เลขานุการบริ ษทั ซึ งรับผิดชอบใน
ส่ วนงานธรรมาภิบาลโดยตรง) หมายเลข 02-763-7949
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่ งถึงหน่วยงานรับข้อร้ องเรี ยน (สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ/ เลขานุ การบริ ษทั
ซึ งรับผิดชอบในส่ วนงานธรรมาภิบาลโดยตรง) อีเมล์: pornpimolt@gc.co.th

กระบวนการดําเนินการเมือได้รับข้ อร้ องเรียน
-

-

เมื อได้ รั บ ข้ อ ร้ องเรี ย น รายงานการกระทํ า ที ต้ อ งห้ า ม บริ ษัท จะพิ จ ารณาและดํา เนิ น การตาม
ความเหมาะสม โดยบริ ษัท จะใช้มาตรการที เหมาะสม เพื อรั กษาความลับ และความเป็ นส่ ว นตัว
ของบุ คคลทั1งหมดที เกี ยวข้อ งในการสื บสวน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่ส ามารถรั บประกันการรั กษา
ความลับ ที สมบู ร ณ์ แบบได้ เนื องจากกระบวนการสอบสวนอาจกําหนดให้บ ริ ษ ัท ต้องติ ด ต่อ บุค คล
ผู ้อ าจมี ส่ ว นร่ วมในการดํา เนิ น การที ต้อ งห้ า มนั1 น ตลอดจนพยานผู ้รู้ เ ห็ น การกระทํา ดั ง กล่ า ว
ในกรณี ที สรุ ป ว่ า การละเมิ ด นโยบายนี1 ได้เ กิ ด ขึ1 น พนั ก งานผู ้น1 ั น จะได้รั บ โทษทางวิ นั ย จนถึ ง
ขั1นสู งสุ ดและรวมถึงการเลิกจ้าง ซึ งเป็ นไปตามขั1นตอนการสื บหาข้อเท็จจริ งด้านล่างนี1
หน่ วยงานรั บข้ อร้ องเรี ยน (สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ/ เลขานุ การบริ ษทั ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบประสานงาน
“ผูป้ ระสานงาน”
ขั"นตอนการรับข้ อร้ องเรี ยนและสืบหาข้ อเท็จจริ ง
รวบรวมข้อเท็จจริ ง ผูร้ ับข้อร้ องเรี ยนจะรวบรวมข้อเท็จจริ งที เกียวข้องกับเรื องที ร้ องเรี ยนเข้ามา
และส่ งมอบข้อมูลทั1งหมดให้แก่ผปู ้ ระสานงานภายใน 3 วันทําการนับแต่ทีได้รับข้อร้องเรี ยน
ประมวลผลและกลันกรองข้อมูล ผูป้ ระสานงานพิจารณาข้อมูล เพือประเมินเรื องทีร้องเรี ยนเข้ามา
คัดเลือกและแต่งตั1งคณะกรรมการสอบสวน เพือสื บหาข้อเท็จจริ ง ผูป้ ระสานงานพิจารณาสรรหา
กรรมการทีมีคุณสมบัติเหมาะสมทําหน้าทีคณะกรรมการสอบสวนเป็ นคราวๆ ไป อาทิเช่น
o กรณี พนักงานกระทําฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ควรมีหัวหน้าฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลร่ วมเป็ นกรรมการสอบสวน
o กรณี หัว หน้าฝ่ ายตรวจสอบ เป็ นผูถ้ ูกร้ อ งเรี ยน ขอให้นาํ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือพิจารณาและแต่งตั1งคณะกรรมการสอบสวนทีเหมาะสม
o กรณี กรรมการบริ หาร กรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการธรรมาภิ บาล
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูถ้ ูกร้องเรี ยน ขอให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพือพิจารณาและแต่งตั1งคณะกรรมการสอบสวนทีเหมาะสม

ทั1ง นี1 กรรมการสอบสวนเรื องร้ อ งเรี ยนจะต้อ งไม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย กับ เรื องร้ อ งเรี ยนดัง กล่ า ว
คณะกรรมการสอบสวน เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาสื บ หาข้อ เท็ จ จริ ง และสรุ ป ผลการพิ จ ารณา
แนวทางแก้ไข มาตรการดําเนิ นการเพือชดเชยให้แก่ผูเ้ สี ยหาย และอนุมตั ิบทลงโทษ โดยให้ดาํ เนินการ
แล้วเสร็ จภายใน 90 วันทําการ นับแต่วนั แต่งตั1งคณะกรรมการสอบสวน ยกเว้น กรณี ตดั สิ นผลสรุ ปและ
บทลงโทษของ
1) หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ ขอให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและอนุมตั ิ
2) กรรมการบริ หาร กรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ขอให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาและอนุมตั ิ
รายงานผลให้ ผู ้ร้ อ งเรี ยนทราบ ผู ้รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ยน มี ห น้ า ที รายงานผลสรุ ปให้ พ นั ก งาน
ผูร้ ้องเรี ยนทราบ หากพนักงานผูร้ ้ องเรี ยนเปิ ดเผยตนเองภายใน 7 วันทําการ นับแต่ วนั ที ทราบ
ผลสรุ ปจากผูป้ ระสานงาน หรื อคณะกรรมการสอบสวน ทั1งนี1 ในกรณี ทีเป็ นเรื องสําคัญให้รายงาน
ผลต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดของบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้วแต่กรณี

