นโยบายการรับเรื่องรองเรียน

นโยบายการรับเรื่ องร้องเรี ยน
บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ พร้อมที่จะรับฟั งต่อความเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อสงสัยหรื อเรื่ องร้องเรี ยนกันเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ หรื อการกากับ ดูแลการปฏิบตั ิงาน จากผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนไม่วา่ จะมาจากบุคลากรภายในองค์กร หรื อจากบุคคลภายนอก
บริ ษทั ฯขอให้ค ามัน่ ว่าจะพิ จารณาดาเนิ นการต่ อความเห็ น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรื อเรื่ อง
ร้องเรี ยน ด้วยความโปร่ งใส สุ จริ ตและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะเก็บรักษาความลับ ปกป้ องและมี
มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่ สุจริ ต พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้ องเรี ยน ทั้งในระหว่างการสอบสวน
และภายหลังการสอบสวนเรื่ องร้องเรี ยน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั ฯเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
1.2 เพื่อเน้นย้ าถึ งการให้ความสาคัญกับ การรั บฟั ง การรั บ เรื่ องร้ องเรี ย นจากบุ ค ลากรภายใน
องค์กร หรื อ จากบุคคลภายนอก ที่ถื อเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งของบริ ษทั ฯ ในการช่วยเฝ้ าระวัง ติดตาม หรื อ
ตรวจสอบการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
1.3 เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกลไกระบบเตือนภัยล่วงหน้า อันจะนามา
ซึ่ งการป้ องกัน ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กับ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย และเป็ นการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. คานิยามและคาจากัดความ
“บริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
“บริ ษทั ย่อย” หมายถึง
(ก) บริ ษทั ที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ของ บริ ษทั นั้น
(ข) บริ ษทั ที่บริ ษทั ตาม (ก) ถือหุ ้นเกิ นกว่าร้ อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ของบริ ษทั นั้น
(ค) บริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ ต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจากการถือหุ น้ ของบริ ษทั ตาม (ข) ในบริ ษทั
ที่ถูก ถือหุ ้น โดยการถื อหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจานวนเกิ นกว่าร้ อยละ
ห้าสิ บของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(ง) บริ ษทั ที่ผอู้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข)หรื อ (ค) ถือหุ น้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ

ทางอ้อมรวมกันเกิ นกว่า ร้ อยละห้า สิ บ ของจานวนหุ ้นที่ สิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้ง หมดของ
บริ ษทั ที่ถูกถือหุ น้ นั้น
(จ) บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มีอานาจควบคุมในเรื่ อง
การก าหนดนโยบายทางการเงิ น และการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั นั้น
การถือหุน้ ของผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อของบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ให้นบั รวมหุ ้นที่ถือโดยผู้
ที่เกี่ยวข้องด้วย
“บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)” หมายถึง บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
"กรรมการบริ ษทั " หมายกง กรรมการของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
“หุ น้ บริ หาร" หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
“พนักงาน" หมายถึง พนักงานของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
"ผูร้ ้องเรี ยน" หมายถึง บุคคลหรื อบุคคลซึ่ งมีผลกระทบ หรื อได้รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิงาน
ของ บริ ษ ัท ดี ค อนโปรดัก ส์ จ ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บุ ค คลหรื อหลุ่ ม บุ ค คลที่ พ บเห็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสม ขัดต่อ จรรยาบรรณธุ รกิ จ นโยบายการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี หรื อนโยบายการกากับ ดู แลการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
3. ขอบเขตเรื่ องร้องเรี ยน
ผูร้ ้องเรี ยนที่พบเห็น ประสบ หรื อมีพยานหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
หรื อ ผูก้ ระทาการแทนของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน) ในเรื่ องการประพฤติที่ไม่เหมาะสม ขัด
ต่อ จรรยาบรรณธุ รกิ จ นโยบายการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี หรื อนโยบายการก ากับดู แลการปฏิ บ ตั ิ ง านให้
เป็ นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ
เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งจะดาเนิ นการส่ งต่อไปยังช่ องทางหรื อหน่ วยงานที่บริ ษทั ฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเหมาะสม และจะแจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนได้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับเรื่ องร้องเรี ยนที่เข้ากรณี ดงั ต่อไปนี้

•
•
•
•

เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีมติเด็ดขาดแล้ว
เรื่ องที่มีการฟ้ องร้องเป็ นคดีอยูใ่ นศาล หรื อที่ศาลพิพากษา หรื อมีคาสัง่ เด็ดขาดแล้ว
เรื่ องที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเด็ดขาดแล้ว
กรณี บตั รสนเท่ห์ หรื อข้อร้องเรี ยน ข้อกล่าวหาที่ไม่ระบุชื่อและที่อยูท่ ี่แท้จริ งของผู ้

ร้องเรี ยน หรื อ ผูก้ ล่าวหา
4. การร้องเรี ยน
การร้องเรี ยนให้ทาเป็ นหนังสื อและมีรายละเอียดของการร้องเรี ยน ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและนามสกุล ที่อยูห่ รื อที่ทางาน 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 และสถานที่ที่ผรู้ ้องเรี ยนพบเห็นพฤติกรรม หรื อเหตุการณ์
(5) ข้อเท็จจริ งและการกระทาของผูถ้ ูกร้องเรี ยนที่ผรู้ ้ องเรี ยนเห็นว่าอยูใ่ นขอบเขตของ
เรื่ องร้องเรี ยน
(6) เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรี ยน (ถ้ามี)
(7) หรื อใช้แบบฟอร์มเรื่ องร้องเรี ยนจากเว็บไซท์ของบริ ษทั ฯ ดาเนินการกรอกข้อมูล
และรายละเอียดให้ครบถ้วน
(8) ให้ดาเนินการส่ ง หรื อติดตามเรื่ องร้องเรี ยน โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(8.1) ส่ ง ทางระบบที่ ก าหนดไว้ใ นอิ น เตอร์ เ น็ ต (Internet)

ของบริ ษ ัท ฯ

(Whistleblower) หรื อ
(8.2) ส่ งทาง E-Mail: http://www.dconproduct.com หรื อ
(8.3) ส่ งทางไปรษณี ย ์ ถึง
เลขานุการบริ ษทั
หน่วยงานกากับองค์กรและเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อ
(8.4) ส่ งทางช่องทางอื่นๆที่บริ ษทั ฯได้เปิ ดไว้ (ถ้ามี)
เมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับการร้องเรี ยน บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร โดย
ให้เป็ นตามกฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้หลักการ/มาตรการปกปิ ดและรั กษา
ความปลอดภัย และ/หรื อ การไม่ ตอบโต้หรื อปกป้ องผูร้ ้ องเรี ย นตามที่ ก าหนดไว้ใ นนโยบายฯนี้ หรื อ ที่
บริ ษทั ฯ เห็นสมควร

5. การปกปิ ดชื่อ หรื อข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯจะกําหนดให้ขอ้ มูลของผูร้ ้ องเรี ยน หรื อพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการคุม้ ครองโดย
ปกปิ ดชื่อ หรื อข้อมูลส่ วนบุคคล ไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตามข้อกําหนดบริ ษทั ฯ ว่าดัวยการกําหนด
ชั้นความลับ และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
ในหลักการ เมื่อผูร้ ้องเรี ยนได้ดาํ เนินการให้ขอ้ มูลเรื่ องที่ร้องเรี ยนครบด้วยทุกขั้นตอนจนเสร็ จสิ้ น
แล้ว จะได้รับ หมายเลขทางทะเบี ยนและเลขชุ ดรหัส เพือ่ ใช้ใ นการแสดงตนและติ ดต่อกับบริ ษทั ฯ โดย
หมายเลขทางทะเบียนและเลขชุ ดรหัสนี้ จะถูกนํามาใช้เรี ยกแทนชื่อหรื อข้อมูลส่ วนบุคคลของผูร้ ้องเรี ยนใน
ขั้นตอนของการ ไต่สวน จนเสร็ จสิ้ นกระบวนการ อันเป็ นมาตรการปกปิ ดและรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้
หลักการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร
6. การไม่ตอบโต้/ปกปองผูร้ ้องเรี ยน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนการร้องเรี ยนของผูร้ ้องเรี ยนที่อยูบ่ นหลักสุ จริ ต จะได้รับการ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
7. การตอบกลับผูร้ ้องเรี ยน
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาติดต่อกลับผูร้ ้องเรี ยนตามช่องทางที่ได้แจ้งได้ในกรณี ต่อไปนี้

•
•
•
•
•

แจ้งกลับการรับเรื่ องร้องเรี ยน หรื อลงทะเบียนเรื่ องร้องเรี ยน
ติดต่อกลับเพือ่ ขอรายละเอียด ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม
ติดต่อกลับเพื่อรายงานความคืบหน้าการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน
ติดต่อกลับเพือ่ แจ้งผลเรื่ องร้องเรี ยนที่เสร็ จสิ้ นแล้ว

ติดต่อกลับในกรณี อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร
8. การร้องเรี ยนอันเป็ นเท็จ
ผูร้ ้ องเรี ยนย่อมตระหนักและเข้าใจเป็ นอย่างดีว่าการร้องเรี ยนจะต้องกระทําโดยสุ จริ ต ไม่มี
เจตนากลัน่ แกล้งองค์กร หรื อบุ ค คล หรื อโดยมี เจตนาไม่สุ จริ ต ไม่เป็ นธรรม หากผูร้ ้ องเรี ยนได้
ร้ องเรี ยนเรื่ องอันเป็ นเท็จ ไม่มีมูลความจริ ง หรื อเจตนากลัน่ แกล้งองค์กร หรื อบุคคล บริ ษทั ฯจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนของ บริ ษทั ฯ หรื อตามกฎหมายที่เที่ยวข้องกันผูร้ ้องเรี ยนตามกคามเหมาะสม
แล้วแต่กรณี ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560
(นายวิทวัส พรกุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ

