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นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผดิ (Whistle Blowing Policy) 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการทีAดีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ไดแ้ละมีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลทีAดี บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการแจง้เบาะแส 
การกระทาํความผิด (Whistle Blowing Policy) ขึ'น โดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นช่องทางใหบุ้คคลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถ
ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสในกรณีทีAพบเห็นหรือทราบขอ้มลูเกีAยวกบัการทุจริตฉอ้โกงหรือการกระความผิดอืAนใดทีAมีผลกระทบ
โดยตรงต่อบริษทัฯ พนกังาน ผลประโยชน์หรือความรู้สึกของบุคคล อาทิเช่น การกระทาํผิดกฎหมายใดๆ การกระทาํอนัเป็น
การฝ่าฝืนนโยบายของบริษทัฯ หรือการกระทาํความผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพืAอเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ ปรับปรุง
แกไ้ขเพืAอความถกูตอ้งเหมาะสมและโปร่งใส อนัจะเกิดผลดีต่อบริษทัฯ และทุกฝ่ายทีAเกีAยวขอ้ง      
ผู้มสิีทธิร้องเรียน 

1. พนกังานทีAพบเห็นการกระทาํทีAฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
2. พนกังานทีAถูกกลัAนแกลง้ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ลดขั'นเงินเดือน ถูกพกังาน ใหอ้อกจากงานหรือถูกเลือกปฏิบติั

ดว้ยวิธีการอนัไม่ชอบทีAเกีAยวเนืAองกบัสภาพการจา้งงาน อนัเนืAองมาจากการทีAตนไดร้้องเรียน  ใหข้อ้มูลหรือจะใหข้อ้มูล
ช่วยเหลือในขั'นตอนการสืบสวนสอบสวนหรือรวบรวมขอ้เท็จจริงให้แก่ผูรั้บขอ้ร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องคดี การ
เป็นพยาน การใหถ้อ้ยคาํหรือการใหค้วามร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ  

3. บุคคลลภายนอกทีAประสงคจ์ะร้องเรียนถึงการกระทาํอนัไม่ชอบธรรมเกีAยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ผู้รับข้อร้องเรียน 
ผูร้้องเรียน สามารถร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระทาํความผิดต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ดงัต่อไปนี'   

1. ผู้ร้องเรียนภายในองค์กร 
1.1 ผูบ้งัคบับญัชาทีAตนเองไวว้างใจในทุกระดบั  
1.2 ประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร (CEO)  
1.3 กรรมการผูจ้ดัการ (MD) 
1.4 กรรมการคนหนึAงคนใดของบริษทัฯ 
1.5 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1.6 แจง้ผ่าน E-mail: adb_cg@adb.co.th เมลจ์ะถูกส่งไปยงักรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร กรรมการ

ผูจ้ดัการ แผนกลกูคา้สมัพนัธ์ แผนกบริหารงานบุคคล เลขานุการบริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1.7 กล่องรับความคิดเห็น ทีAติดตั'งบริเวณป้อมยามรักษาความปลอดภยัทุกสาขาของบริษทั 

2. ผู้ร้องเรียนภายนอกองค์กร 
2.1 กรรมการคนหนึAงคนใดของบริษทัฯ 
2.2 แจง้ผ่าน E-mail: adb_cg@adb.co.th เมลจ์ะถูกส่งไปยงักรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร กรรมการ

ผูจ้ดัการ แผนกลกูคา้สมัพนัธ์ แผนกบริหารงานบุคคล เลขานุการบริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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2.3 เวป็ไซตข์องบริษทัฯ  http://adb.co.th/contact-us.php?lang=thai เลือกส่ง E-mail ถึงผูที้AเกีAยวขอ้ง 
2.4 ติดต่อผา่นโทรศพัทห์มายเลข 02-709 4040  

- ติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เบอร์ต่อ 1403   
- ติดต่อหน่วยงานควมคุมภายใน เบอร์ต่อ 1092  

วธีิการร้องเรียน 
ในการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสนั'นสามารถกระทาํไดโ้ดยร้องเรียนต่อผูรั้บขอ้ร้องเรียนคนใดคนหนึAงดงัต่อไปนี'   

1. ร้องเรียนโดยตรงดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร 
2. ร้องเรียนผา่นทาง E-mail Address adb_cg@adb.co.th เมลจ์ะถูกส่งไปยงักรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ แผนกลกูคา้สมัพนัธ์ แผนกบริหารงานบุคคล เลขานุการบริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
3. ร้องเรียนโดยทาํเป็นจดหมายถึงผูรั้บทีAตอ้งการโดยส่งตามทีAอยูข่องบริษทัฯ 
4. ส่งเอกสารหลกัฐานเรืA องทีAร้องเรียนผ่านกล่องความคิดเห็นทีAป้อมยามรักษาการณ์ของบริษทั ผูรั้บผิดชอบเปิดกล่อง

ร้องเรียนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และตวัแทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล 
5. ในกรณีทีAผูร้้องเรียนเลือกทีAจะไม่เปิดเผยชืAอ ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานทีAชดัเจนเพียงพอทีAแสดงให้

เห็นวา่มีเหตุอนัควรเชืAอว่ามีการกระทาํทีAเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทัฯ หรือจรรยาบรรณในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ทั'งนี'  การร้องเรียนจะถือเป็นความลบัสูงสุดและผูร้้องเรียนสามารถร้องเรียนไดม้ากกว่าหนึA งช่องทางแลไม่จาํเป็นตอ้ง
เปิดเผยตวัตนผูร้้องเรียน อย่างไรก็ดี หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทาํให้บริษทัฯ สามารถแจ้งผล การดาํเนินการหรือ
รายละเอียดเพิAมเติมในเรืAองทีAร้องเรียนใหท้ราบได ้ 
ขั=นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1. บุคคลผูรั้บแจง้การร้องเรียน มีดุลพินิจในการพิจารณาว่าเหตุร้องเรียนทีAไดรั้บแจง้มานั'นมีเหตุผลเพียงพอทีAจะทาํการ
สืบสวนต่อไปหรือไม่ หากเห็นว่าไม่มีเหตุเพียงพอให้บุคคลผูรั้บเรืA องดงักล่าวทาํการแจง้ต่อ ผูร้้องเรียนให้ทราบถึง
เหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึAงผูร้้องเรียนอาจอธิบายหรือจดัส่งหลกัฐานเพิAมเติมเพืAอความชดัเจนไดเ้ช่นกนั  

2. ในกรณีทีAขอ้ร้องเรียนทีAไดรั้บแจง้นั'นมีเหตุอนัสมควรทีAเชืAอไดว้า่มีการกระทาํความผิดจริงใหผู้รั้บขอ้ร้องเรียนมีสิทธิเชิญ
ให้พนกังานคนใดคนหนึA งมาให้ขอ้มูลหรือขอให้จดัส่งเอกสารตามทีAเกีAยวขอ้งมาเพืAอประกอบกบัการตรวจสอบหา
ขอ้เท็จจริงได ้ทั'งนี'  ในการพิจารณาแต่ละครั' งใหก้ระทาํภายใตห้ลกัการทีAเป็นธรรมและเป็นความลบัเพืAอไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อผูแ้จง้เบาะแส 

3. เมืAอไดท้าํการพิจารณาเรืA องทีAถูกร้องเรียนแลว้หากเห็นว่าการกระทาํความผิดนั'นเกิดขึ'นจริง บริษทัฯ จะดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี'โดยพลนั 
3.1 ในกรณีทีA เป็นเรืA องอนัเกิดจากการกระทาํผิดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้ผูรั้บแจ้งการ

ร้องเรียนนําเสนอเรืA องพร้อมความเห็นและแนวทางปฏิบัติทีAถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับบริษทัฯ และตาม
กฎหมายต่อผูมี้อาํนาจในบริษทัฯ เพืAอพิจารณาดาํเนินการตามขั'นตอนและสําหรับกรณีทีAอาจมีผลกระทบต่อ
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ชืAอเสียง ภาพลกัษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ให้นาํเสนอเรืAองดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพืAอ
พิจารณาต่อไป 

3.2 ในกรณีทีAขอ้เรียกร้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึA ง ให้เสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายทีA
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหายดว้ยและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษทัฯ ต่อไป 

4.  เมืAอการสอบสวนสิ'นสุดลง ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะแจง้ใหผู้แ้จง้เบาะแสทราบถึงผลการสอบสวน ดงักล่าว 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทําผดิ  

บุคคลทีAเป็นผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียนดว้ยความสุจริตจะไดรั้บการคุม้ครองทีAเหมาะจากบริษทัฯ ดงันี'   
1. บริษทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูและตวัตนของผูที้Aร้องเรียน ผูแ้จง้เบาะแสและผูที้Aถกูร้องเป็นความลบั 
2. หากกรณีทีAมีความจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของผูแ้จง้ บริษทัฯ จะเปิดเผยเท่าทีAจาํเป็นเท่านั'นเพืAอเป็นการรักษาความ

ปลอดภยัและป้องกนัความเสียหายทีAอาจเกิดขึ'นแก่ผูแ้จง้เบาะแสทุกคน 
3. กรณีทีAผูแ้จง้เบาะแสเลง็เห็นว่าตนอาจไดรั้บอนัตรายหรือความเดือดร้อนเสียหายอนัเกิดจากการร้องเรียนผูแ้จง้เบาะแส

สามารถขอใหท้างบริษทัฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครองทีAเหมาะสมไดห้รือหากบริษทัฯ เห็นสมควร บริษทัฯ อาจกาํหนด
มาตรการคุม้ครองโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้ผูร้้องเรียน ร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรืA องทีAมีแนวโน้มทีAจะก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

4. ผูที้Aไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยวิธีการหรือกระบวนการทีAมีความเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

5. หากขอ้ร้องเรียนของผูร้้องไม่ไดถู้กดาํเนินการหรือไดรั้บบรรเทาความเสียหายในเวลาอนัควรจากผูรั้บขอ้ร้องเรียนไม่
เป็นการตดัสิทธิผูร้้องเรียนในการนาํเรืAองไปร้องเรียนต่อผูรั้บขอ้ร้องเรียนท่านอืAน 

อนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั ครั' งทีA 6/2562 วนัทีA 8 พฤศจิกายน 2562  
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