นโยบาย : การแจ้งเบาะแส หรือ ข้อ ร้อ งเรีย น
(Whistle Blowing Policy)
เลขทีเ่ อกสาร : PB-COM-027
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้ : 25 มีนาคม 2564

บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

รหัสเอกสาร

PB-COM-027

นโยบาย : การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
(Whistle Blowing Policy)

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้ 25 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครัง้ ที่ 00

หน้า 2 of 4

นโยบายบริ ษทั
เรือ่ ง การแจ้งเบาะแส หรือ ข้อ ร้อ งเรีย น
---------------------------------------------------------------------------1. วัต ถุประสงค์
เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (“บริษัทฯ”) จึงออกประกาศนโยบายการแจ้ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียน เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบและปฏิบตั ติ าม และเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั มีช่องทางและกระบวนการ
ในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ทีโ่ ปร่งใส ปลอดภัย และเป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งหรือร้องเรียน
2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อ ร้อ งเรีย น
เมือ่ มีขอ้ สงสัย เชือ่ ว่า หรือมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทําทีไ่ ม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส หรือมีการฝ่ าฝื นหลัก
ปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรือ่ ง
2.1 นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษทั ฯ
2.2 การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษทั ฯ
่
วยงานทีก่ ํากับดูแล
2.3 กฎหมาย ระเบียบ หรือคําสังของหน่
3. บุค คลและวิ ธ ีก ารแจ้งเบาะแส หรือ ข้อ ร้อ งเรีย น
บุคลากรของบริษทั ฯ ทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผูท้ ท่ี ราบข้อสงสัยตามขอบเขตทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2 สามารถ
แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต่อบริษทั ฯ ได้ ตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
3.1 แจ้งชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคล
ผูก้ ระทําผิดและเหตุการณ์ กระทําผิดทีเ่ ป็ นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถ
รายงานความคืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
3.2 สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ดงั นี้
3.2.1 ส่งอีเมลมาที่ whistle.blowing@amrasia.com
3.2.2 ส่งไปรษณีย์ ถึง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตามทีอ่ ยูด่ งั นี้
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)
469 ซอยประวิทย์และเพือ่ น ถนนประชาชืน่ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
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4. ขัน้ ตอนการดํา เนิ นการ
4.1 เมื่อได้รบั การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จะต้องดําเนินการเสนอกรรมการผูจ้ ดั การ โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
สามารถแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
4.2 คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประเมินและ
ตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้รบั ในเบือ้ งต้นร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าข้อมูลที่ได้รบั มีมูลข้อเท็จจริงว่าอาจมีการกระทํา
ความผิด ให้ค ณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อ เท็จ จริง ดําเนิ น การเสนอกรรมการผู้จ ัด การ เพื่อ
ดําเนินการลงโทษทางวินัย หรือลงโทษตามระเบียบของบริษทั
4.4 แจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ผแู้ จ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้รบั ทราบ
5. การให้ค วามคุ้ม ครอง
5.1 บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน และผูถ้ ูกร้องเรียนไว้เป็ นความลับ
หรืออาจเปิ ดเผยเฉพาะผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องในวงจํากัด ทัง้ นี้ การจะเปิ ดเผย
ข้อมูลใดๆ บริษทั ฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแ้ จ้งเบาะแส
หรือผูร้ อ้ งเรียน แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
5.2 กรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจได้รบั
ความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือคณะกรรมการสอบสวนกําหนดมาตรการ
ให้คมุ้ ครองทีเ่ หมาะสมได้
6. การร้อ งเรีย นโดยไม่ส ุจ ริ ต
การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคํา หรือให้ขอ้ มูลใด ๆ ถ้าพิสจู น์ได้ว่ากระทําโดยไม่สุจริต หรือจงใจ กลัน่
แกล้ง ใส่รา้ ย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็ นพนักงานจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทํางานและ
ระเบียบของบริษทั ฯ กรณีเป็ นการกระทําโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการกระทําโดยพนักงานบริษทั และทําให้บริษทั ฯ
ได้รบั ความเสียหาย บริษทั ฯ อาจจะพิจารณาดําเนินการทางกฎหมาย ตามแต่กรณี
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ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

……………………………………………………….
( นายสมศักดิ ์ จันทร์น้อย )
ประธานกรรมการบริษทั
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