นโยบายการรับเรื่ องร้ องเรียน
บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในกลุ่ม มีนโยบาย มีความมุ่งมัน่ พร้อมที่จะ รับ
ฟังต่อความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรื อเรื่ องร้องเรี ยนอันเกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ หรื อการกํากับดูแล
การปฏิบตั ิงาน จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนไม่วา่ จะมาจากบุคลากรภายในองค์กร หรื อจากบุคคลภายนอก
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่ม ขอให้คาํ มัน่ ว่าจะพิจารณาดําเนิ นการต่อความเห็ น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย
หรื อเรื่ องร้องเรี ยน ด้วยความโปร่ งใส สุ จริ ตและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะเก็บรักษาความลับ ปกป้ อง
และมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่สุจริ ต พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรี ยน ทั้งในระหว่างการสอบสวน
และภายหลังการสอบสวนเรื่ องร้องเรี ยน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ในกลุ่มเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สอดคล้อง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อเน้นยํ้าถึงการให้ความสําคัญกับการรับฟั ง การรับเรื่ องร้องเรี ยนจากบุคลากรภายในองค์กร หรื อ
จากบุคคลภายนอก ที่ถือเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ในกลุ่มในการช่วยเฝ้าระวัง ติดตาม หรื อ
ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
3. เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกลไกระบบเตื อนภัยล่วงหน้า อันจะนํามาซึ่ งการ
ป้องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยและเป็ นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ในกลุ่มให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
คํานิยามและคําจํากัดความ
“บริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
“บริ ษทั ในกลุ่ม” หมายถึง บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
“บริ ษทั ย่อย” หมายถึง
(ก) บริ ษทั ที่ ผูอ้ อกหลักทรัพย์ถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงของ
บริ ษทั นั้น
(ข) บริ ษทั ที่ บริ ษทั ตาม (ก) ถือหุ ้นเกิ นกว่าร้ อยละห้าสิ บของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงของ
บริ ษทั นั้น
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(ค) บริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้นต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจากการถือหุ ้นของบริ ษทั ตาม (ข) ในบริ ษทั ที่ถูก
ถือหุ ้น โดยการถือหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของ
จํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้นนั้น
(ง) บริ ษ ทั ที่ ผูอ้ อกหลัก ทรั พ ย์ห รื อ บริ ษ ทั ตาม (ก) (ข)หรื อ (ค) ถื อ หุ ้น ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่
ถูกถือหุน้ นั้น
(จ) บริ ษทั ที่ ออกหลักทรั พย์ห รื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มี อาํ นาจควบคุ มในเรื่ องการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จาก
กิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั นั้น
การถือหุ ้นของผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อของบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ให้นบั รวมหุ ้นที่ถือโดย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
“กลุ่มบริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โกลบอล
กรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
“กรรมการบริ ษทั ” หมายถึง กรรมการของบริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
“ผูบ้ ริ หาร” หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
“ผูร้ ้องเรี ยน” หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลซึ่งมีผลกระทบ หรื อได้รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มบริ ษทั รวมถึงบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการ
กํากับ ดูแลกิ จการที่ ดี หรื อนโยบายการกํากับดู แลการปฏิ บ ตั ิ งานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบของกลุ่ม
บริ ษทั
ขอบเขตเรื่ องร้ องเรียน
ผูร้ ้ องเรี ยนที่ พบเห็น ประสบ หรื อมีพยานหลักฐานข้อมูลที่ เกี่ ยวกับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อ
ผูก้ ระทําการแทนของกลุ่มบริ ษทั ในเรื่ องการประพฤติที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี หรื อนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
เมื่ อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่ มได้รับแจ้ง จะดําเนิ นการส่ งต่ อไปยังช่ องทางหรื อหน่ วยงานที่ บริ ษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม และจะแจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนได้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มไม่สามารถรับเรื่ องร้องเรี ยนที่เข้ากรณี ดงั ต่อไปนี้
 เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีมติเด็ดขาดแล้ว
 เรื่ องที่มีการฟ้องร้องเป็ นคดีอยูใ่ นศาล หรื อที่ศาลพิพากษา หรื อมีคาํ สัง่ เด็ดขาดแล้ว
 เรื่ องที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเด็ดขาดแล้ว
 กรณี บตั รสนเท่ห์ หรื อข้อร้องเรี ยน ข้อกล่าวหาที่ไม่ระบุชื่อและที่อยูท่ ี่แท้จริ งของผูร้ ้องเรี ยน หรื อ
ผูก้ ล่าวหา
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การร้ องเรียน
การร้องเรี ยนให้ทาํ เป็ นหนังสื อและมีรายละเอียดของการร้องเรี ยน ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและนามสกุล ที่อยูห่ รื อที่ทาํ งาน หมายเลขโทรศัพท์และ E-mail ของผูร้ ้องเรี ยน
(2) ชื่อและนามสกุล ผูถ้ ูกร้องเรี ยน และที่อยูข่ องผูถ้ ูกร้องเรี ยน (ถ้ามี)
(3) วัน เดือน ปี ที่ร้องเรี ยน
(4) วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ผรู ้ ้องเรี ยนพบเห็นพฤติกรรม หรื อเหตุการณ์
(5) ข้อ เท็ จ จริ งและการกระทํา ของผู ้ถู ก ร้ อ งเรี ยนที่ ผู ้ร้ อ งเรี ยนเห็ น ว่ า อยู่ ใ นขอบเขตของ
เรื่ องร้องเรี ยน
(6 ) เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรี ยน (ถ้ามี)
(7) หรื อ ใช้แ บบฟอร์ ม เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากเว็บ ไซท์ ข องบริ ษ ัท ฯ ดําเนิ น การกรอกข้อ มู ล และ
รายละเอียดให้ครบถ้วน
(8) ให้ดาํ เนินการส่ ง หรื อติดตามเรื่ องร้องเรี ยน โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(8.1) ส่ งทาง E-Mail: GGCVoice@ggcplc.com
(8.2) ส่ งทางไปรษณี ย ์ ถึง เลขานุการบริ ษทั
หรื อผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ ยคี่ อมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 4
ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
(8.3) ส่ งทางระบบที่กาํ หนดไว้ในอินเทอร์เน็ตของบริ ษทั ฯ (Whistleblower)
(8.4) กล่องรับความคิดเห็น / ข้อร้องเรี ยน
กรณี ติดตามเรื่ องร้องเรี ยนให้อา้ งถึงหมายเลขแบบคําร้องการรับเรื่ องร้องเรี ยนทุกครั้ง
การปกปิ ดชื่ อ หรื อข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯจะกําหนดให้ขอ้ มูลของผูร้ ้องเรี ยน หรื อพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการคุม้ ครอง โดยปกปิ ดชื่อ
หรื อข้อมูลส่ วนบุคคล ไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตามข้อกําหนดบริ ษทั ฯ ว่าด้วยการกําหนดชั้นความลับ
และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
ในหลักการ เมื่อผูร้ ้องเรี ยนได้ดาํ เนิ นการให้ขอ้ มูลเรื่ องที่ร้องเรี ยนครบถ้วนทุกขั้นตอนจนเสร็ จสิ้ นแล้ว จะ
ได้รับหมายเลขทางทะเบี ยนและเลขชุ ดรหัส เพื่ อใช้ในการแสดงตนและติ ดต่ อกับบริ ษทั ฯ โดยหมายเลขทาง
ทะเบี ยนและเลขชุ ดรหัสนี้ จะถูกนํามาใช้เรี ยกแทนชื่ อหรื อข้อมูลส่ วนบุคคลของผูร้ ้ องเรี ยนในขั้นตอนของการ
ไต่สวน จนเสร็ จสิ้ นกระบวนการ อันเป็ นมาตรการปกปิ ดและรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้หลักการดังกล่าวสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามที่บริ ษทั ฯเห็นสมควร
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การไม่ ตอบโต้ ผ้รู ้ องเรีย น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มมีนโยบายที่จะสนับสนุนการร้องเรี ยนของผูร้ ้องเรี ยนที่อยูบ่ นหลักสุ จริ ต
จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
การตอบกลับผู้ร้องเรียน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มจะพิจารณาติดต่อกลับผูร้ ้องเรี ยนตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ ในกรณี ต่อไปนี้
 แจ้งกลับการรับเรื่ องร้องเรี ยน หรื อลงทะเบียนเรื่ องร้องเรี ยน
 ติดต่อกลับเพือ่ ขอรายละเอียด ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม
 ติดต่อกลับเพือ่ รายงานความคืบหน้าการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน
 ติดต่อกลับเพือ่ แจ้งผลเรื่ องร้องเรี ยนที่เสร็ จสิ้ นแล้ว
 ติดต่อกลับในกรณี อื่นๆตามที่เห็นสมควร
การร้ องเรียนอันเป็ นเท็จ
ผูร้ ้องเรี ยนย่อมตระหนักและเข้าใจเป็ นอย่างดี ว่าการร้องเรี ยนจะต้องกระทําโดยสุ จริ ต ไม่มีเจตนากลัน่
แกล้งองค์กร หรื อบุคคล หรื อโดยมีเจตนาไม่สุจริ ต ไม่เป็ นธรรม หากผูร้ ้องเรี ยนได้ร้องเรี ยนเรื่ องอันเป็ นเท็จ ไม่มี
มูลความจริ ง หรื อเจตนากลัน่ แกล้งองค์กร หรื อบุคคล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ในกลุ่มจะดําเนิ นการตามขั้นตอนของ
บริ ษทั ฯ หรื อตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ้องเรี ยนตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ต่อไป

