มาตรการการร้ องเรียน และการแจ้ งเบาะแส
บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ให้มีช่ องทางการร้ องเรี ยน และการแจ้ง เบาะแส ซึ่ งครอบคลุ ม ตั้ง แต่ การรั บเรื่ อง
ร้องเรี ยน การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และการสรุ ปผลรวมถึ งการคุ ม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องและบุ คคลที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ได้รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ ยง
ที่จะได้รับผลกระทบจากการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ฯ เกี่ ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติ กรรมที่อาจส่ อถึ ง
การทุจริ ต

ขอบเขตของการร้ องเรียน และการแจ้ งเบาะแส
1) การกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรื อนโยบายกากับดูแลกิ จการที่ดี
จรรยาบรรณธุ รกิ จ และระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษ ทั ฯ ตลอดจนการได้รับ ความไม่ เป็ นธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน
2) การกระทาที่ อาจส่ อถึ งการทุ จริ ต ซึ่ งหมายถึ ง การกระทาใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเอง หรื อผูอ้ ื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์ รัปชัน่ การฉ้อโกง เป็ นต้น

บุคคลทีส่ ามารถแจ้ งเรื่องร้ องเรียน
พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรื อทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ ที่ ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ หรื อนโยบายหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุ รกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมถึงการกระทาที่อาจส่ อถึงการ
คอร์ รัปชัน่

กระบวนการการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส
เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุ รกิจ นโยบายหรื อระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมถึงการกระทาที่อาจส่ อถึง
การทุจริ ตของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งเรื่ องผ่านช่องทางในการ
ร้องเรี ยน และการแจ้งเบาะแส ส่ วนในกรณี พนักงานหากพบเห็นเหตุการณ์ดงั กล่าว ควรสอบถามหรื อปรึ กษา
ผูบ้ งั คับบัญชาก่อนเป็ นลาดับแรก และหากไม่แน่ใจ หรื อไม่สะดวกใจที่จะทาเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่ องผ่านช่องทาง
ในการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส
เมื่อผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนรับเรื่ องร้องเรี ยนแล้วสามารถพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม หรื อส่ ง
เรื่ องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระในการดาเนิ นการตามเนื้ อหาหรื อประเด็นที่ได้รับการ
ร้องเรี ยนเพื่อดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการดาเนิ นการ
ที่เหมาะสมกับข้อร้องเรี ยนที่ได้รับโดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
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(1) หากเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบตั ิดา้ น
บุคคลให้นาส่ งผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(2) หากเรื่ องร้ องเรี ยนเป็ นการกระทาที่ ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ
นโยบายและหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี จรรยาบรรณธุ รกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ให้นาส่ ง
สานักงานเลขานุการบริ ษทั ฯ
(3) หากเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นการกระทาที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต ซึ่ งหมายถึง การกระทาใดๆ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์ รัปชัน่
การฉ้อโกง เป็ นต้น ให้นาส่ งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรื อ ผูจ้ ดั การสานักงานตรวจสอบ
ภายใน
(4) ในกรณี ที่เรื่ องร้องเรี ยนตาม (1) (2) และ (3) เป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนหรื อเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
ให้นาส่ งประธานกรรมการบริ หารกลุ่ม และกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
(Investigation Committee) สาหรับดาเนินการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว
(5) จากนั้นให้ผูร้ ั บ เรื่ องร้ องเรี ย นแจ้งการรั บเรื่ องร้ องเรี ย นดัง กล่ า วไปยัง เลขานุ ก ารบริ ษ ทั เพื่ อ
ลงทะเบี ยนเรื่ องร้ องเรี ย น บันทึก ข้อมู ล สาหรั บติ ดตามความคื บหน้าการดาเนิ นการข้อร้ องเรี ยนนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่พบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ หรื อกระทา
การทุจริ ตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้ และ/หรื อ อาจจะได้รับโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย

การรายงานข้ อมูลทีเ่ ป็ นเท็จ
ในกรณี ที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลมานั้นเป็ นเท็จอันเนื่ องมาจาก
เจตนาบิ ดเบื อนข้อเท็จจริ ง หรื อเป็ นการกล่ า วร้ า ยต่ อผูอ้ ื่ นให้ถื อว่า ผูท้ ี่ รายงานข้อมู ล นั้นมี ค วามผิดทาง
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ส่ วนการกาหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การให้ ความคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่องร้ องเรียนหรือผู้แจ้ งเบาะแส และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รับความคุม้ ครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริ ษทั ฯ
เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงานหรื อลดตาแหน่ง ลักษณะงานสถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อการกระทาอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผแู ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน หรื อผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว
สาหรับข้อมูลเกี่ ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ ยวข้อง เว้นแต่
ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่ องหรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องร้องเรี ยนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผย
ตามข้อกาหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่ าฝื นนาข้อมูลออกไปเปิ ดเผย บริ ษทั ฯจะดาเนิ นการลงโทษ
ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ/หรื อดาเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี
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ช่ องทางการรับเรื่องร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส
เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ ายอย่างเท่าเที ยมกันและมี ค วามเป็ นธรรมตามหลักการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี บริ ษั ท ฯ ได้ จ ั ด ให้ มี ช่ อ งทางในการร้ อ งเรี ยน หรื อเบาะแส หรื อข้ อ คิ ด เห็ น
หรื อ ข้อ เสนอแนะใดที่ แ สดงว่า ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ได้รั บ ผลกระทบ หรื อ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะได้รั บ ผลกระทบ
อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจากการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิบตั ิ
ของพนักงานของบริ ษทั ฯ เกี่ ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึ งการทุจริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน
หรื อการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งผ่านช่องทางสื่ อสารโดยตรงหรื อ
ส่ งจดหมาย โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเอกสารความลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการบริ ษทั / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 ซ.บางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
คณะกรรมการบริ ษทั
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
สานักงานตรวจสอบภายใน
นักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

อิเล็กทรอนิกส์ เมล์
board@pranda.co.th
cs@pranda.co.th
ia@pranda.co.th
ir@pranda.co.th
corpcomm @pranda.co.th
personal@pranda.co.th

หมายเลขโทรศัพท์
0-2769-9405, 0-2769-9923
0-2769-9431, 0-2769-9403
0-2769-9905
0-2769-9431
0-2769-9494
0-2769-9961

ทั้งนี้ เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่ รับจากช่ องทางดังกล่ าวเพื่อสรุ ป
ข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นรายไตรมาส และแจ้งให้
ผูร้ ้องเรี ยนทราบภายใน 15 วันหลังจากที่มีการรับเรื่ องร้องเรี ยน ยกเว้นเป็ นจดหมายที่ ส่งถึ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่ งจะถู ก จัดส่ ง ไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากเป็ นกรณี เร่ งด่ วนสามารถแจ้ง
โดยตรงที่กรรมการผูจ้ ดั การทางอีเมล์ (pramote@pranda.co.th; pranee@pranda.co.th) หลังจากนั้นบริ ษทั ฯ
จะดาเนิ นการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผูแ้ จ้ง
เบาะแส รวมทั้งดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็ นความลับเพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว
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กระบวนการร้องเรียน
ผูร้ ้องเรี ยน (พนักงาน / ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ) :

 การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายกฎระเบียบของรัฐ
หรื อหลัก CG จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯลฯ

ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนรับเรื่ องร้องเรี ยนแล้วสามารถพิจารณาดาเนินการตามความ
เหมาะสม หรื อส่งเรื่ องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและติดตามความคืบหน้า
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั , สานักงานเลขานุการบริ ษทั , สานักงาน
ตรวจสอบภายใน, นักลงทุนสัมพันธ์, ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ ายสื่ อสาร
องค์กร

ช่องทางในการร้องเรี ยน

แจ้ง

มายัง

และการแจ้งเบาะแส

 การกระทาที่อาจส่ อถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

เลขานุการบริ ษัท
ผู้รับเรื่องร้ องเรียนแจ้ งลงทะเบียนเรื่องร้ องเรียน บันทึกข้ อมูล
สาหรับติดตามความคืบหน้ า นาเสนอคณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็ นรายไตรมาส พร้ อมทังมี
้ การแจ้ งกลับให้ ผ้ รู ้ องเรียน
ทราบภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากที่มีการรับเรื่อง
ร้ องเรียน

ผู้จัดการฝ่ าย

คณะกรรมการตรวจสอบ/

ทรั พยากรบุคคล/
ผู้จัดการฝ่ ายสื่อสาร

ผู้จัดการสานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ฝ่ าฝื นนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิด้าน
บุคคล /เรื่องทัว่ ไป

การกระทาที่อาจส่ อ

ถึงการคอร์รัปชัน่

สานักงานเลขานุการ
บริษัท

CEO แต่ งตัง้
คณะกรรมการ

ฝ่ าฝื นกฎหมายและ
กฎระเบียบของรัฐ
นโยบายและหลักการ
CG และระเบียบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ

เรื่องซับซ้ อนหรื อ
เกี่ยวข้ องกับหลาย
หน่วยงาน

