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การแจ้งเบาะแสและการร้อ งเรีย น
1. การแจ้งเบาะแสและการร้อ งเรียน
เพือส่งเสริมให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทังภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกํากับ
ดูแลกิจการ ดังนันในกรณีทีพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ มีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระทําทีสงสัยว่า
มีการฝ่ าฝื นหรือ ไม่ป ฏิบ ตั ิต ามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คับ จรรยาบรรณ หรือ หลักการกํา กับ ดูแ ลกิจ การ
สามารถสอบถาม แจ้ง เบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึง บุคคลหรือหน่วยงาน
ทีเกี ยวข้องในช่องทางการติดต่อดังนี
อีเมล :
ออนไลน์ :

whistle@grandcanalland.com
http://www.grandcanalland.com/ir_suggestion.php

2. เงือนไขและการพิจ ารณาเบาะแสและข้อ ร้อ งเรียน
1) รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็ นความจริง มีความชัดเจน หรือพอทีจะนําสืบ
หาข้อเท็จจริง เพือดําเนินการต่อไปได้
2) ผูท้ ีแจ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน สามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที
ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ
แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง จะทําให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที
เป็ นประโยชน์เพิมเติ ม ชีแจงข้อเท็จจริงให้ท ราบ หรือบรรเทาความเสี ยหายได้ส ะดวกและ
รวดเร็วยิงขึน
3) ผูท้ ีแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานบริษัท หรือ
บุคคลภายนอก

4) ระยะเวลาในการดําเนินการเรืองร้องเรียนขึนกับความสลับซับซ้อนของเรือง ความเพียงพอของ
เอกสารหลักฐานทีได้รบั จากผูร้ อ้ งเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคําชีแจงของผูถ้ กู ร้องเรียน
5) ผูร้ บั ข้อร้องเรียนและผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที
เกียวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งทีมาของข้อมูล หรือ
บุคคลทีเกียวข้อง
6) กรณี ทีผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้ร ับ
ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ีให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุม้ ครองทีเหมาะสมก็ได้
หรื อบริษัท ฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้ม ครองโดยผู้ร อ้ งเรี ยนหรื อผู้ที ให้ค วามร่ วมมื อในการ
ตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง ไม่ ต้อ งร้อ งขอก็ ไ ด้ หากเห็ น ว่ า เป็ น เรื องที มี แ นวโน้ม ที จะเกิ ด ความ
เดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
7) ผูท้ ีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการทีมีความ
เหมาะสมและเป็ นธรรม
8) ผูใ้ ดแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทีเป็ นเท็จหรือกลันแกล้งผูอ้ ืน อาจได้รบั โทษทางวินัยหรือ
กฎหมายทีเกียวข้อง
3. การคุ้ม ครองสิท ธิพ นัก งาน ลูก จ้าง หรือ บุค คลอืนทีรับ จ้างทํางานให้แ ก่บ ริษัท ฯ
บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอืน
ใดที รับจ้างทํางานให้แ ก่บริษัท ฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี ยนแปลงตําแหน่ง งาน ลักษณะงาน หรือสถานที
ทํางาน สังพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอืนใดทีมีลกั ษณะเป็ นการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุทีบุคคลนัน
1)

ร้องเรียนเมือพบเห็นเหตุการณ์หรือรายการทีสงสัยว่าเป็ นการกระทําผิด ทุจริต ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือหลักการกํากับดูแลกิจการ

2) แจ้ง เบาะแส ให้ข ้อมูล ให้ความร่วมมื อ หรื อให้ความช่ วยเหลื อไม่ ว่าด้วยประการใด ๆ แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกํากับดูแล เพือประโยชน์ในการพิจารณา
หรื อ ตรวจสอบกรณี มี เ หตุ ส งสั ย ว่ า มี ก ารฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
จรรยาบรรณ หรือหลักการกํากับดูแลกิจการ
3) ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน แม้ว่าการกระทํานันจะทําให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
ทังนี บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลทีได้รบั เป็ นความลับ และจะไม่เปิ ดเผยชือผูท้ ีแจ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน
ต่อสาธารณชนหากไม่ได้รบั ความยินยอม เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าทีทีกฎหมายกําหนด
4. การร้อ งเรียนอัน เป็ นเท็จ
ผูร้ อ้ งเรียนจะต้องกระทําการโดยสุจริต ไม่มีเจตนากลันแกล้งองค์กรหรือบุคคล หากการแจ้งเบาะแส
เรืองร้องเรียน ให้ถอ้ ยคํา หรือข้อมูลใด ๆ ทีพิสจู น์ได้ว่าเป็ นการกระทําโดยไม่สจุ ริต เป็ นเท็จ ไม่มีมลู ความจริง
หรือมีเจตนากลันแกล้งองค์กรหรือบุคคล บริษัทฯ จะดําเนินการตามขันตอนของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายที
เกียวข้องต่อไป

