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นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําความผิด (Whistle Blowing Policy)
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีAดีความโปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้และมีแนวทางในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลทีAดี บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระทําความผิด (Whistle Blowing Policy) ขึ'น โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เป็ นช่องทางให้บุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายสามารถ
ร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสในกรณี ทีAพบเห็นหรื อทราบข้อมูลเกีAยวกับการทุจริ ตฉ้อโกงหรื อการกระความผิดอืAนใดทีAมีผลกระทบ
โดยตรงต่อบริ ษทั ฯ พนักงาน ผลประโยชน์หรื อความรู ้สึกของบุคคล อาทิเช่น การกระทําผิดกฎหมายใดๆ การกระทําอันเป็ น
การฝ่ าฝื นนโยบายของบริ ษทั ฯ หรื อการกระทําความผิดต่อจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ เพืAอเป็ นการเสริ มสร้างความร่ วมมือ ปรับปรุ ง
แก้ไขเพืAอความถูกต้องเหมาะสมและโปร่ งใส อันจะเกิดผลดีต่อบริ ษทั ฯ และทุกฝ่ ายทีAเกีAยวข้อง
ผู้มสี ิ ทธิร้องเรียน
1. พนักงานทีAพบเห็นการกระทําทีAฝ่าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรื อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2. พนักงานทีAถูกกลันA แกล้งข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่ น ลดขั'นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงานหรื อถูกเลือกปฏิ บตั ิ
ด้วยวิธีการอันไม่ชอบทีAเกีAยวเนืAองกับสภาพการจ้างงาน อันเนืA องมาจากการทีAตนได้ร้องเรี ยน ให้ขอ้ มูลหรื อจะให้ขอ้ มูล
ช่วยเหลือในขั'นตอนการสื บสวนสอบสวนหรื อรวบรวมข้อเท็จจริ งให้แก่ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน รวมไปถึงการฟ้ องคดี การ
เป็ นพยาน การให้ถอ้ ยคําหรื อการให้ความร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ
3. บุคคลลภายนอกทีAประสงค์จะร้องเรี ยนถึงการกระทําอันไม่ชอบธรรมเกีAยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ผู้รับข้ อร้ องเรียน
ผูร้ ้องเรี ยน สามารถร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดต่อบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี'
1. ผู้ร้องเรียนภายในองค์ กร
1.1 ผูบ้ งั คับบัญชาทีAตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
1.2 ประธานเจ้าหน้าทีAบริ หาร (CEO)
1.3 กรรมการผูจ้ ดั การ (MD)
1.4 กรรมการคนหนึAงคนใดของบริ ษทั ฯ
1.5 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.6 แจ้งผ่าน E-mail: adb_cg@adb.co.th เมล์จะถูกส่ งไปยังกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าทีAบริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ แผนกบริ หารงานบุคคล เลขานุการบริ ษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.7 กล่องรับความคิดเห็น ทีAติดตั'งบริ เวณป้ อมยามรักษาความปลอดภัยทุกสาขาของบริ ษทั
2. ผู้ร้องเรียนภายนอกองค์ กร
2.1 กรรมการคนหนึAงคนใดของบริ ษทั ฯ
2.2 แจ้งผ่าน E-mail: adb_cg@adb.co.th เมล์จะถูกส่ งไปยังกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าทีAบริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ แผนกบริ หารงานบุคคล เลขานุการบริ ษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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2.3 เว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ http://adb.co.th/contact-us.php?lang=thai เลือกส่ ง E-mail ถึงผูท้ ีAเกีAยวข้อง
2.4 ติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-709 4040
- ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์ต่อ 1403
- ติดต่อหน่วยงานควมคุมภายใน เบอร์ต่อ 1092
วิธีการร้ องเรียน
ในการร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสนั'นสามารถกระทําได้โดยร้องเรี ยนต่อผูร้ ับข้อร้องเรี ยนคนใดคนหนึAงดังต่อไปนี'
1. ร้องเรี ยนโดยตรงด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร
2. ร้องเรี ยนผ่านทาง E-mail Address adb_cg@adb.co.th เมล์จะถูกส่ งไปยังกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าทีAบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ แผนกบริ หารงานบุคคล เลขานุการบริ ษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ร้องเรี ยนโดยทําเป็ นจดหมายถึงผูร้ ับทีAตอ้ งการโดยส่ งตามทีAอยูข่ องบริ ษทั ฯ
4. ส่ งเอกสารหลักฐานเรืA องทีA ร้องเรี ยนผ่านกล่องความคิ ดเห็ นทีA ป้อมยามรักษาการณ์ของบริ ษทั ผูร้ ับผิดชอบเปิ ดกล่อง
ร้องเรี ยนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และตัวแทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล
5. ในกรณี ทีAผูร้ ้องเรี ยนเลือกทีA จะไม่เปิ ดเผยชืA อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริ งหรื อหลักฐานทีAชดั เจนเพียงพอทีAแสดงให้
เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชืA อว่ามีการกระทําทีAเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ หรื อจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ทั'งนี' การร้องเรี ยนจะถือเป็ นความลับสู งสุ ดและผูร้ ้องเรี ยนสามารถร้องเรี ยนได้มากกว่าหนึA งช่ องทางแลไม่จาํ เป็ นต้อง
เปิ ดเผยตัว ตนผูร้ ้ องเรี ยน อย่างไรก็ดี หากผูร้ ้ องเรี ย นเปิ ดเผยตนเองจะทําให้บ ริ ษ ทั ฯ สามารถแจ้งผล การดําเนิ นการหรื อ
รายละเอียดเพิAมเติมในเรืA องทีAร้องเรี ยนให้ทราบได้
ขั=นตอนการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
1. บุคคลผูร้ ับแจ้งการร้องเรี ยน มีดุลพินิจในการพิจารณาว่าเหตุร้องเรี ยนทีA ได้รับแจ้งมานั'นมีเหตุผลเพียงพอทีA จะทําการ
สื บสวนต่ อไปหรื อไม่ หากเห็นว่าไม่มีเหตุ เพี ยงพอให้บุคคลผูร้ ั บเรืA องดังกล่าวทําการแจ้งต่ อ ผูร้ ้ องเรี ยนให้ทราบถึ ง
เหตุผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึA งผูร้ ้องเรี ยนอาจอธิ บายหรื อจัดส่ งหลักฐานเพิAมเติมเพืAอความชัดเจนได้เช่นกัน
2. ในกรณี ทีAขอ้ ร้องเรี ยนทีAได้รับแจ้งนั'นมีเหตุอนั สมควรทีAเชืAอได้วา่ มีการกระทําความผิดจริ งให้ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยนมีสิทธิ เชิ ญ
ให้พนักงานคนใดคนหนึA งมาให้ขอ้ มูลหรื อขอให้จดั ส่ งเอกสารตามทีA เกีA ยวข้องมาเพืAอประกอบกับการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริ งได้ ทั'งนี' ในการพิจารณาแต่ละครั'งให้กระทําภายใต้หลักการทีA เป็ นธรรมและเป็ นความลับเพืAอไม่ก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อผูแ้ จ้งเบาะแส
3. เมืA อได้ทาํ การพิ จารณาเรืA องทีA ถูกร้ องเรี ยนแล้วหากเห็ นว่าการกระทําความผิดนั'นเกิ ดขึ' นจริ ง บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี'โดยพลัน
3.1 ในกรณี ทีA เป็ นเรืA อ งอันเกิ ด จากการกระทํา ผิด ทางกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อ บังคับ ของบริ ษ ทั ฯ ให้ผูร้ ั บ แจ้งการ
ร้ อ งเรี ย นนํา เสนอเรืA อ งพร้ อ มความเห็ นและแนวทางปฏิ บ ัติ ทีA ถูกต้อ งตามระเบี ย บข้อ บังคับ บริ ษ ทั ฯ และตาม
กฎหมายต่ อผูม้ ี อาํ นาจในบริ ษทั ฯ เพืA อ พิ จารณาดําเนิ นการตามขั'นตอนและสําหรั บกรณี ทีA อาจมี ผลกระทบต่ อ
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ชืA อเสี ยง ภาพลักษณ์หรื อฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ ให้นาํ เสนอเรืA องดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพืAอ
พิจารณาต่อไป
3.2 ในกรณี ทีA ขอ้ เรี ย กร้ องก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายต่ อ บุ คคลใดบุ ค คลหนึA ง ให้เสนอวิ ธีการบรรเทาความเสี ยหายทีA
เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ผเู ้ สี ยหายด้วยและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับในการทํางานของบริ ษทั ฯ ต่อไป
4. เมืAอการสอบสวนสิ' นสุ ดลง ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะแจ้งให้ผแู ้ จ้งเบาะแสทราบถึงผลการสอบสวน ดังกล่าว
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ งเบาะแสการกระทําผิด
บุคคลทีAเป็ นผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนด้วยความสุ จริ ตจะได้รับการคุม้ ครองทีAเหมาะจากบริ ษทั ฯ ดังนี'
1. บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูท้ ีAร้องเรี ยน ผูแ้ จ้งเบาะแสและผูท้ ีAถกู ร้องเป็ นความลับ
2. หากกรณี ทีAมีความจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลของผูแ้ จ้ง บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยเท่ าทีA จาํ เป็ นเท่ านั'นเพืAอเป็ นการรั กษาความ
ปลอดภัยและป้ องกันความเสี ยหายทีAอาจเกิดขึ'นแก่ผแู ้ จ้งเบาะแสทุกคน
3. กรณี ทีAผแู ้ จ้งเบาะแสเล็งเห็นว่าตนอาจได้รับอันตรายหรื อความเดือดร้อนเสี ยหายอันเกิดจากการร้องเรี ยนผูแ้ จ้งเบาะแส
สามารถขอให้ทางบริ ษทั ฯ กําหนดมาตรการคุม้ ครองทีAเหมาะสมได้หรื อหากบริ ษทั ฯ เห็นสมควร บริ ษทั ฯ อาจกําหนด
มาตรการคุ ม้ ครองโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้ผูร้ ้ องเรี ยน ร้ องขอหากเห็ นว่าเป็ นเรืA องทีA มีแนวโน้มทีA จะก่ อให้เกิ ดความ
เสี ยหายหรื อความไม่ปลอดภัย
4. ผูท้ ีAได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยวิธีการหรื อกระบวนการทีAมีความเหมาะสมและ
เป็ นธรรม
5. หากข้อร้องเรี ยนของผูร้ ้องไม่ได้ถูกดําเนิ นการหรื อได้รับบรรเทาความเสี ยหายในเวลาอันควรจากผูร้ ับข้อร้องเรี ยนไม่
เป็ นการตัดสิ ทธิ ผรู ้ ้องเรี ยนในการนําเรืA องไปร้องเรี ยนต่อผูร้ ับข้อร้องเรี ยนท่านอืAน
อนุมตั ิโดยมติประชุมกรรมการบริ ษทั ครั'งทีA 6/2562 วันทีA 8 พฤศจิกายน 2562

นายภวัต วงศ์ต' งั ตระกูล
ประธานกรรมการ

This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization.
เอกสารนี 'เป็ นทรัพย์สนิ ของ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ห้ ามคัดลอกหรื อสืAอสารไปยังบุคคลทีAสามก่อนได้ รับอนุมตั ิ

4

