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นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องทุกข์ 
กลุ่มบริษทั ซาเร่ียน จาํกดั (Zarian Co.,Ltd, Zarian Limited, Zarian Fabrikation GmbH) ไดด้าํเนินการประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยมามากวา่ 20 ปี ดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั สิทธิมนุษยชน 
กฎหมายแรงงาน และหลกัธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ในส่วนความรับผดิชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้ขอ้งใจโดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 เพ่ือเป็นช่องทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายสามารถร้องเรียนหรือแจง้เหตุทุจริตใน

กรณีต่างๆ 
 เพ่ือแสดงถึงความใส่ใจต่อห่วงโซ่อุปทานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทองคาํ เงิน โลหะกลุ่มแพลตตินมั (PGM) เพชร อญัมณี ท่ีวสัดุ

และผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีสงสัยวา่จะไดม้าจากจากพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้และมีความเส่ียงสูง 
 เพ่ือใหค้รอบคลุมเก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทานท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายและคาํช้ีแจงการรับประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งแร่ท่ี

ถูกตอ้งตามกฎหมาย จะตอ้งมีการระบุและตรวจสอบต่อสาธารณะ และผา่นระบบการจดัการการตรวจสอบวเิคราะห์
สถานะเพ่ือความยัง่ยนื 

 เพ่ือแสดงถึงความใส่ใจเก่ียวกบัการกระทาํท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน 
 เพ่ือสร้างช่องทางท่ีปลอดภยัและเป็นความลบัในการแจง้เบาะแสและขอ้ขอ้งใจต่างๆ 
 จดัใหมี้ช่องทาง คุม้ครองผูร้้องเรียนหรือรายงานการกระทาํผดิ การติดสินบน การฟอกเงิน และการทุจริตคอร์รัปชัน่ใน

กรณีต่างๆ 
 เพ่ือป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทาํผิด ทั้งในรูปของตวัเงินและช่ือเสียงของบริษทั. 
 เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัและพนกังานในดา้นจริยธรรมทางธุรกิจท่ีโปร่งใส 

  
ผู้รับผดิชอบและวธีิการร้องเรียน: 
กลุ่มบริษทั Zarian Group ไดม้อบหมายใหคุ้ณชลทิศ สุวรรณเป่ียม (ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงาน) เป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนิน 
การและทบทวนนโยบายน้ี โดยผูร้้องเรียนสามารถแจง้ผา่นช่องทางต่างๆดงัต่อไปน้ี: 
1. แจง้โดยตรงไปทางผูจ้ดัการท่ีคุณไวใ้จ 
2. ส่งอีเมลไ์ปถึงคุณชลทิศ สุวรรณเป่ียม (ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงาน)ท่ี chollatis@zarian.com 
3. ส่งผา่นตูแ้สดงความคิดเห็น ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณทางข้ึนโรงงาน 
4. ส่งจดหมายไปรษณีย ์โดยจ่าหนา้ถึงคุณชลทิศ สุวรรณเป่ียม (ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงาน) หรือ คุณไฮก้ี จอร์จ เอเกียซาเร่ียน 

(กรรมการผูจ้ดัการ) ท่ี 89/172 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
 
เง่ือนไขในการแจ้งข้อร้องเรียน: 
1. รายละเอียดการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน ตอ้งเป็นขอ้เทจ็จริง ชดัเจน หรือเพียงพอท่ีจะนาํไปสู่การสอบสวนได ้โดย

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งระบุไดแ้ก่ เหตุกราณ์เกิดเม่ือใด, กระทาํโดยใคร, กระทาํท่ีไหนและอยา่งไร รวมไปถึงระบุความ
เสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
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2. ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนอาจเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ บริษทั ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องตน หากการเปิดเผยจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือความเสียหาย แต่หากบุคคลนั้นเลือกท่ีจะเปิดเผยตวัเอง การสอบสวนของบริษทัจะดาํเนินการดว้ย
ความรวดเร็วข้ึน รวมทั้งการบรรเทาความเสียหายจะสะดวกยิง่ข้ึนและใชเ้วลานอ้ยลง 

3. ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนจะไดรั้บสิทธิการคุม้ครอง ไม่วา่ท่านจะเป็นลูกจา้งของบริษทัหรือบุคคลภายนอก  
4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินการร้องทุกขแ์ต่ละคร้ังข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของคดี ความเพียงพอของเอกสาร หลกัฐานท่ี

ไดรั้บจากผูร้้องเรียน ตลอดจนเอกสาร หลกัฐาน และคาํอธิบายของผูถู้กร้องเรียน 
5. บุคคลท่ีรับเร่ืองร้องเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการสอบสวน จะตอ้งเกบ็ขอ้มูลท่ียืน่ไวเ้ป็นความลบั หากเม่ือมีความจาํเป็น 

ตอ้งเปิดเผย ตอ้งกระทาํโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายต่อผูร้้องเรียนหรือบุคคลใดๆ ท่ีใหค้วามร่วมมือใน
การสอบสวน แหล่งขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

6. กรณีท่ีผูร้้องเรียนหรือบุคคลท่ีใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนคิดวา่ตนไม่ปลอดภยัหรือถูกคุกคาม สามารถร้องขอให้
บริษทัใชม้าตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม หรือบริษทัอาจจดัใหมี้มาตรการป้องกนัในเชิงรุกหากมีความเสียหายหรืออนัตราย
ท่ีอาจเกิดข้ึน 

7. ผูเ้สียหายจะไดรั้บความช่วยเหลือตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
8. หากผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนใหข้อ้มูลเทจ็หรือทาํใหผู้อ่ื้นเส่ือมเสียช่ือเสียง จะตอ้งถูกดาํเนินการตามมาตรการทาง

วนิยัหรือบทลงโทษภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบัใช ้
 
ขั้นตอนในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน: 
1. ประเมินคุณสมบติัของคาํร้อง 
2. จดัตั้งกรรมการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสท่ีไดรั้บ 
3. แต่งตั้งผูรั้บผิดขอบต่อขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสท่ีไดรั้บ 
4. ผูรั้บผดิชอบหาขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเป็นไปได ้เพ่ิมเติมจากทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ผูรั้บผดิชอบนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 
6. กรรมการพิจารณาและตดัสิน 
7. แจง้ผลการพิจารณาแก่ผูใ้หเ้บาะแสหรือผูร้้องเรียน (หากทราบ) 
8. จดัเกบ็ขอ้ร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบเป็นเวลาหา้ปี 

 
สิทธิในการปกป้องพนักงาน พนักงานช่ัวคราว และบุคคลภายนอก: 
บริษทัจะไม่ปฏิบติัต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน พนกังานชัว่คราว หรือบุคคลภายนอกอยา่งไม่เป็นธรรม ไม่วา่จะเป็น
การเปล่ียนตาํแหน่ง ลกัษณะงาน หรือสถานท่ีทาํงาน การระงบั การข่มขู่ การขดัขวางการทาํงาน การเลิกจา้ง หรือการกระทาํท่ี
ไม่เป็นธรรมใดๆ กบัคนเหล่าน้ี เพียงเพราะพวกเขากระทาํการดงัต่อไปน้ี 
 

 ยืน่คาํร้องเม่ือพบเห็นเหตุการณ์หรือส่ิงของท่ีสงสัยวา่กระทาํความผดิ การฉอ้โกง การใชค้วามรุนแรง หรือไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั 
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 จดัหาส่ิงบ่งช้ี ใหข้อ้มูลหรือความร่วมมือ ใหค้วามช่วยเหลือใดๆ แก่ผูบ้ริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกาํกบั
ดูแล เพ่ือสะดวกในการทดสอบหรือตรวจสอบเม่ือสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

 ปฏิเสธท่ีใหค้วามร่วมมือทุจริตเม่ือมีโอกาสทางธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทั ซาเร่ียน จาํกดั จะรักษาความลบัของขอ้ร้องเรียนท่ีใหไ้วแ้ละจะเกบ็ช่ือผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั ยกเวน้ใน
กรณีท่ีพวกเขาใหค้วามยนิยอมหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
 
 
 
 
เจา้ชายไฮก้ี จอร์จ เอเกียซาเร่ียน  
กรรมการผูจ้ดัการ 
11 พฤษภาคม 2564 
  

 


