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นโยบายการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษัทฯ” ให้ความสําคัญกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน และเปิ ด
โอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก สามารถติดต่อหรื อร้องเรี ยนถึงการปฏิบตั ิที่
ขัดแย้งหรื อสงสัยว่าเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิ ทธิ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง
หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ องต่อบริ ษทั ฯ ได้ โดยได้กาํ หนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน
ขั้นตอนการดําเนิ นการ และมาตรการคุม้ ครองผูท้ ี่ แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน และผูท้ ี่ให้ความร่ วมมื อในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ดังต่อไปนี้
1. ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยนมายังบริ ษทั ฯ ได้ตามช่องทาง
ดังต่อไปนี้
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ)
ทางอีเมล (E-mail) auditcom@ndrubber.co.th
ทางไปรษณี ย ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
- เลขานุการบริษัท
ทางอีเมล (E-mail) nopparat.c@ndrubber.co.th
ทางไปรษณี ย ์
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
โทรศัพท์
038-160-707 # 112
- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ทางอีเมล (E-mail) thitikarn@ndrubber.co.th
ทางไปรษณี ย ์
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
โทรศัพท์
038-160-707 # 130
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2. กระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
2.1 ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนแจ้งการรับเรื่ องดังกล่าวไปยังผูแ้ จ้งเบาะแส (กรณี ที่ผูแ้ จ้งเบาะแสเปิ ดเผยตนเอง)
พร้อมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้อง และส่ งเรื่ องดังกล่าวไปยังหน่ วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
ดําเนินการ
2.2 หน่ วยงานที่ได้รับมอบหมายดําเนิ นการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริ งต่างๆ โดยเร็ วที่สุด โดย
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรม ไม่คาํ นึ งถึงตําแหน่ ง ระยะเวลาการทํางาน หรื อความสําคัญใดๆ
ของผูถ้ ูกแจ้งเบาะแสที่มีต่อบริ ษทั ฯ
2.3 เมื่อดําเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้ว ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
และเสนอวิ ธี การจัดการเพื่ อป้ องกันมิ ให้เกิ ดเหตุการณ์ ที่ เหมาะสมในแต่ ละเรื่ องต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี
2.4 ทั้งนี้ การดําเนิ นการตามกระบวนการต่างๆ ข้างต้น ให้มีการกําหนดมาตรการดําเนิ นการระงับการฝ่ า
ฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ หรื อนโยบายต่างๆ ของบริ ษทั ฯ และบรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผู ้
ที่ได้รับผลกระทบ โดยคํานึ งถึงความเดือนร้อนเสี ยหายโดยรวมทั้งหมด รวมถึงกําหนดมาตรการที่
จํา เป็ นเพื่ อ คุ ม้ ครองผู ท้ ี่ แ จ้ง เบาะแสหรื อข้อ ร้ องเรี ย น และผูท้ ่ี ใ ห้ค วามร่ วมมื อ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
2.5 คณะกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และผูแ้ จ้งเบาะแสที่มีส่วนได้เสี ยทราบ (กรณี ผแู ้ จ้งเบาะแสเปิ ดเผยตนเอง)
3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียนและผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
3.1 ผูท้ ี่แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน และผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สามารถเลือกที่
จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรื อเกิดความเสี ยหาย
ใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง ก็จะทําให้องค์กรสามารถรายงานความคือหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริ ง
ทราบ หรื อบรรเทาความเสี ยหายได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
3.2 บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพหรื อข้อมูลอื่นใดของผูแ้ จ้งเบาะแสที่สามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งได้
3.3 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาํ เป็ น โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสี ยหายของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
แหล่ ง ที่ ม าของข้อมู ล หรื อบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อง ทั้ง นี้ หากเห็ นว่า เป็ นสิ่ ง ที่ มี แนวโน้ม ที่ จะเกดความ
เดือดร้อนเสี ยหาย หรื อความไม่ปลอดภัย ให้กาํ หนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสม
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