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นโยบายการแจ้ งเบาะแสและการร้ องทุกข์
กลุ่มบริ ษทั ซาเรี่ ยน จํากัด (Zarian Co.,Ltd, Zarian Limited, Zarian Fabrikation GmbH) ได้ดาํ เนินการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยมามากว่า 20 ปี ด้วยความซื่ อสัตย์และมีจริ ยธรรม ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สิ ทธิมนุษยชน
กฎหมายแรงงาน และหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ในส่ วนความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อข้องใจโดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
 เพื่อเป็ นช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายสามารถร้องเรี ยนหรื อแจ้งเหตุทุจริ ตใน
กรณี ต่างๆ
 เพื่อแสดงถึงความใส่ ใจต่อห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับทองคํา เงิน โลหะกลุ่มแพลตตินมั (PGM) เพชร อัญมณี ที่วสั ดุ
และผลิตภัณฑ์เป็ นที่สงสัยว่าจะได้มาจากจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ ยงสู ง
 เพื่อให้ครอบคลุมเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและคําชี้แจงการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับแหล่งแร่ ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีการระบุและตรวจสอบต่อสาธารณะ และผ่านระบบการจัดการการตรวจสอบวิเคราะห์
สถานะเพื่อความยัง่ ยืน
 เพื่อแสดงถึงความใส่ ใจเกี่ยวกับการกระทําที่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน
 เพื่อสร้างช่องทางที่ปลอดภัยและเป็ นความลับในการแจ้งเบาะแสและข้อข้องใจต่างๆ
 จัดให้มีช่องทาง คุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อรายงานการกระทําผิด การติดสิ นบน การฟอกเงิน และการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ใน
กรณี ต่างๆ
 เพื่อป้องกันหรื อลดความเสี ยหายที่เกิดจากการกระทําผิด ทั้งในรู ปของตัวเงินและชื่อเสี ยงของบริ ษทั .
 เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษทั และพนักงานในด้านจริ ยธรรมทางธุรกิจที่โปร่ งใส
ผู้รับผิดชอบและวิธีการร้ องเรีย น:
กลุ่มบริ ษทั Zarian Group ได้มอบหมายให้คุณชลทิศ สุ วรรณเปี่ ยม (ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิน
การและทบทวนนโยบายนี้ โดยผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้:
1. แจ้งโดยตรงไปทางผูจ้ ดั การที่คุณไว้ใจ
2. ส่ งอีเมล์ไปถึงคุณชลทิศ สุ วรรณเปี่ ยม (ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน)ที่ chollatis@zarian.com
3. ส่ งผ่านตูแ้ สดงความคิดเห็น ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณทางขึ้นโรงงาน
4. ส่ งจดหมายไปรษณี ย ์ โดยจ่าหน้าถึงคุณชลทิศ สุ วรรณเปี่ ยม (ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน) หรื อ คุณไฮกี้ จอร์จ เอเกียซาเรี่ ยน
(กรรมการผูจ้ ดั การ) ที่ 89/172 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
เงื่อนไขในการแจ้ งข้ อร้ องเรีย น:
1. รายละเอียดการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน ต้องเป็ นข้อเท็จจริ ง ชัดเจน หรื อเพียงพอที่จะนําไปสู่ การสอบสวนได้ โดย
ข้อมูลเบื้องต้นที่ตอ้ งระบุได้แก่ เหตุกราณ์เกิดเมื่อใด, กระทําโดยใคร, กระทําที่ไหนและอย่างไร รวมไปถึงระบุความ
เสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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2. ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนอาจเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ บริ ษทั ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของตน หากการเปิ ดเผยจะ
ก่อให้เกิดอันตรายหรื อความเสี ยหาย แต่หากบุคคลนั้นเลือกที่จะเปิ ดเผยตัวเอง การสอบสวนของบริ ษทั จะดําเนิ นการด้วย
ความรวดเร็ วขึ้น รวมทั้งการบรรเทาความเสี ยหายจะสะดวกยิง่ ขึ้นและใช้เวลาน้อยลง
3. ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนจะได้รับสิ ทธิการคุม้ ครอง ไม่วา่ ท่านจะเป็ นลูกจ้างของบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการร้องทุกข์แต่ละครั้งขึ้นอยูก่ บั ความซับซ้อนของคดี ความเพียงพอของเอกสาร หลักฐานที่
ได้รับจากผูร้ ้องเรี ยน ตลอดจนเอกสาร หลักฐาน และคําอธิบายของผูถ้ ูกร้องเรี ยน
5. บุคคลที่รับเรื่ องร้องเรี ยนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการสอบสวน จะต้องเก็บข้อมูลที่ยนื่ ไว้เป็ นความลับ หากเมื่อมีความจําเป็ น
ต้องเปิ ดเผย ต้องกระทําโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายต่อผูร้ ้องเรี ยนหรื อบุคคลใดๆ ที่ให้ความร่ วมมือใน
การสอบสวน แหล่งข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
6. กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อบุคคลที่ให้ความร่ วมมือในการสอบสวนคิดว่าตนไม่ปลอดภัยหรื อถูกคุกคาม สามารถร้องขอให้
บริ ษทั ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม หรื อบริ ษทั อาจจัดให้มีมาตรการป้องกันในเชิงรุ กหากมีความเสี ยหายหรื ออันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น
7. ผูเ้ สี ยหายจะได้รับความช่วยเหลือตามขั้นตอนที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
8. หากผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนให้ขอ้ มูลเท็จหรื อทําให้ผอู ้ ื่นเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง จะต้องถูกดําเนินการตามมาตรการทาง
วินยั หรื อบทลงโทษภายใต้กฎหมายที่บงั คับใช้
ขั้นตอนในการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรีย น:
1. ประเมินคุณสมบัติของคําร้อง
2. จัดตั้งกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรี ยนหรื อเบาะแสที่ได้รับ
3. แต่งตั้งผูร้ ับผิดขอบต่อข้อร้องเรี ยนหรื อเบาะแสที่ได้รับ
4. ผูร้ ับผิดชอบหาข้อมูลที่จาํ เป็ นและเป็ นไปได้ เพิ่มเติมจากทุกส่ วนที่เกี่ยวข้อง
5. ผูร้ ับผิดชอบนําเสนอต่อคณะกรรมการ
6. กรรมการพิจารณาและตัดสิ น
7. แจ้งผลการพิจารณาแก่ผใู ้ ห้เบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน (หากทราบ)
8. จัดเก็บข้อร้องเรี ยนและกระบวนการตรวจสอบเป็ นเวลาห้าปี
สิ ทธิในการปกป้ องพนักงาน พนักงานชั่วคราว และบุคคลภายนอก:
บริ ษทั จะไม่ปฏิบตั ิต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน พนักงานชัว่ คราว หรื อบุคคลภายนอกอย่างไม่เป็ นธรรม ไม่วา่ จะเป็ น
การเปลี่ยนตําแหน่ง ลักษณะงาน หรื อสถานที่ทาํ งาน การระงับ การข่มขู่ การขัดขวางการทํางาน การเลิกจ้าง หรื อการกระทําที่
ไม่เป็ นธรรมใดๆ กับคนเหล่านี้ เพียงเพราะพวกเขากระทําการดังต่อไปนี้
 ยืน่ คําร้องเมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรื อสิ่ งของที่สงสัยว่ากระทําความผิด การฉ้อโกง การใช้ความรุ นแรง หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับ
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 จัดหาสิ่ งบ่งชี้ ให้ขอ้ มูลหรื อความร่ วมมือ ให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่ผบู ้ ริ หาร หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานกํากับ
ดูแล เพื่อสะดวกในการทดสอบหรื อตรวจสอบเมื่อสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
 ปฏิเสธที่ให้ความร่ วมมือทุจริ ตเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ซาเรี่ ยน จํากัด จะรักษาความลับของข้อร้องเรี ยนที่ให้ไว้และจะเก็บชื่อผูร้ ้องเรี ยนไว้เป็ นความลับ ยกเว้นใน
กรณี ที่พวกเขาให้ความยินยอมหรื อตามที่กฎหมายกําหนด

เจ้าชายไฮกี้ จอร์ จ เอเกียซาเรี่ ยน
กรรมการผูจ้ ดั การ
11 พฤษภาคม 2564
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