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บริษัท อินเตอร์ ลิง้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

มาตรการการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส
Whistle Blower Policy
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มาตรการการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแสเพื่อรับเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียที่ได้ รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัทเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต รวมถึงการ
กระทําที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม โปรดแจ้ งมาที่บริ ษัทฯ เพื่อทําการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง
ต่อไป

การร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส
เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทําที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่ อาจส่อถึง
การทุจริต หรื อผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้ อสงสัยหรื อส่งข้ อร้ องเรี ยนไปยังบุคคลดังต่อไปนี ้
1.

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2.

ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ

3.

ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

4.

คณะกรรมการบริษัท

สถานที่ตดิ ต่ อเพื่อแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ ลิ ้งค์ ซอยรุ่งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก

หรื อ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณชูศกั ดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
อีเมล์ chusak@interlink.co.th

แขวงสามแสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์ t.thanyarad@interlink.co.th
โทรศัพท์

0-2666-1111 ต่อ 291

โทรสาร

0-2666-1193

กระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทมีแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการเมื่อได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยน ดังนี ้
1. เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน ผู้รับเรื่ องจะพิจารณาแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนตามความ
เหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้กลัน่ กรอง ดําเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ อง สืบสวนข้ อเท็จจริ ง
และพิจารณาวินิจฉัยความผิดที่เกี่ยวข้ องกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณีผ้ ถู กู กล่าวหาเป็ นกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ผู้รับผิดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณา
วินิจฉัยความผิด

2/3

2. นําเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนซึ่งประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ที่
เหมาะสม และมีความเป็ นธรรมเพื่อทําการสอบสวนข้ อเท็จจริงจากการร้ องเรี ยน
3. คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อร้ องเรี ยนที่ได้ รับมาโดยอาศัยการสัมภาษณ์และ/หรื อ
การตรวจสอบเอกสาร
4. คณะกรรมการสอบสวนทําการประมวลผล และตัดสินข้ อเท็จจริงเพื่อพิจารณาขันตอนและวิ
้
ธีการจัดการที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการสอบสวนกําหนดมาตรการแก้ ไข และบรรเทาความเสียหายให้ กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความ
เดือดร้ อนเสียหายโดยรวมทังหมด
้
และรายงานผลต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลัพธ์ให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ หากผู้ร้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง

มาตรการคุ้ มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสี ย หายแก่ ผ้ ูร ายงาน ผู้ ร้ องเรี ย นหรื อผู้ ท่ ีใ ห้ ค วาม
ร่ วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื นหรือละเมิดจรรยาบรรณ
ผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งจะได้ รับความคุ้มครองและความเป็ นธรรมจาก
การแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสที่เป็ นประโยชน์ กับบริ ษัทเกี่ ยวกับการทุจริ ต การไม่ปฏิ บัติตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงานรัฐ รวมถึงการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณของบริษัทที่กําหนดไว้ ดังนี ้
1.

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทํ
้
า
ให้ เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองจะทําให้ บริ ษัทสามารถรายงานผลลัพธ์
ให้ ทราบหรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ ้น

2.

บริ ษัทถื อว่าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเฉพาะกรณี ที่จําเป็ นแก่ผ้ ูที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการแก้ ไข
ปั ญหา โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

3.

กรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเห็นว่าตนอาจได้ รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้ อนเสียหายผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องขอให้
บริ ษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรื อบริ ษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนโดยไม่ต้องร้ อง
ขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย หรื อความไม่ปลอดภัย

4.

ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
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