นโยบายการรับข้ อร้ องเรียนและแจ้ ง
เบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
Whistle Blower Policy

สาหรับ
บริษัท แอพพลิแคด จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั แอพพลิ แคด จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย กำหนดให้ผูบ้ ริ หำรทุกระดับในองค์กร ดูแล
รับผิดชอบและถื อเป็ นเรื่ องสำคัญที่จะดำเนิ นกำรให้พนักงำนภำยใต้สำยบังคับบัญชำของตนทรำบ เข้ำใจ
และปฏิ บตั ิตำมจริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุ รกิ จ นโยบำย/ระเบียบปฏิ บตั ิ /ข้อกำหนดของบริ ษทั หลักกำร
กำกับดู แลกิ จกำรที่ดี รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงจริ งจัง และได้กำหนดแนวทำงปฏิ บตั ิในกำรพิจำรณำและ
สอบสวนเรื่ องรำวร้องทุกข์หรื อร้องเรี ยนที่เป็ นระบบ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผูร้ ้องทุกข์หรื อผู ้
ร้องเรี ยนไว้วำงใจและเชื่ อมัน่ ในกระบวนกำรสอบสวนที่เป็ นธรรม เพื่อให้มีกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ำยทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำงเท่ ำเที ยมกัน และมี ควำมเป็ นธรรม โดยจัดช่ องทำงกำรสื่ อสำรที่
หลำกหลำยช่ องทำง เพื่อเปิ ดโอกำสให้พนักงำนและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสำมำรถแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้ องเรี ยน
มำยังบริ ษทั ฯ ได้สะดวกและเหมำะสมโดยผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่ องที่
แจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมชื่ อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ที่สำมำรถติดต่อได้ ส่ งมำยังช่องทำงกำรรับ
เรื่ อง ตำมที่บริ ษทั ฯ กำหนด ดังนี้
1) ช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ สามารถแจ้ งผ่านช่ องทางสื่ อสารโดยตรง

E-mail : independent@applicadthai.com
2) ช่ องทางไปรษณีย์
นำส่ งที่ เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั แอพพลิแคด จำกัด (มหำชน)
69 ซอยสุ ขมุ วิท 68 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบำงนำ-เหนือ เขตบำงนำ กรุ งเทพมหำนคร 10260
3) ช่ องทางการรับเรื่ องร้ องเรียนการไม่ ปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น และให้
คาปรึกษาหรื อคาแนะนาทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น สาหรับพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ กรรมกำรอิสระ
• หัวหน้ำ ผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อผูบ้ ริ หำรที่ผแู ้ จ้งเบำะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนไว้ใจ
• รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
• เลขำนุกำรบริ ษทั
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ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรรวบรวมเอกสำรที่รับจำกช่องทำงดังกล่ำวเพื่อสรุ ป
ข้อเสนอแนะและประเด็นต่ำงๆ ทั้งหมดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็ นรำยไตรมำส และ
แจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนทรำบ หลังจำกนั้นบริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรตรวจสอบตำมขั้นตอนและบันทึกกำรสอบสวน
ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบำะแส รวมทั้งดำเนิ นกำรจัดเก็บข้อมูลกำรแจ้งเบำะแสเป็ น
ควำมลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเบำะแสดังกล่ำว
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้แจ้ งเบาะแส
1) บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลเป็ นควำมลับและเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึ งถึ งควำมปลอดภัย และควำม
เสี ยหำยของผูแ้ จ้งเบำะแส หรื อผูท้ ี่ร้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2) ผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนทั้งที่เป็ นพนักงำน ลู กค้ำ บุคคลที่รับจ้ำงทำงำนให้แก่บริ ษทั หรื อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยกลุ่มอื่นที่ เป็ นผูแ้ จ้งเบำะแส จะได้รับกำรปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิ ตำมกฎหมำย หรื อ
ตำมแนวทำงที่บริ ษทั ได้กำหนดไว้ โดยผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยน สำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผย
ตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยนั้นจะทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย หรื อเกิดควำมเสี ยหำยใดๆ
3) บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อ หรื อข้อมูลของผูแ้ จ้งเบำะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน
4) บริ ษทั ฯ จะไม่พิจำรณำลดตำแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์ รัปชัน่
แม้วำ่ กำรกระทำนั้นจะทำให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกำสทำงธุ รกิจ
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