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บทนาํบทนาํ

จากปัญหากล่องรับความคิดเห็นของบริษทัวา่งเปล่า ไม่มีใบแสดงความคิดเห็นใด ๆ  MD Hotline จึงถือกาํเนิดขึนเพือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวนี

พนกังานชาวไทยมกัลงัเล ทีจะหยอ่นใบแสดงความคิดเห็นลงในกล่องรับความคิดเห็น ทีติดตงัไวใ้นบริษทั

เนืองจากเกรงวา่ จะมีใครเห็น หรือถูกหวัหนา้คนไทยระงบัความคิดเห็นดงักล่าว จึงไม่สามารถหยอ่นใบแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งสบายใจ

เป็นการเติมเตม็รูปแบบ การแจง้ข่าวสารภายในทียากต่อการแจง้ในปัจจุบนั ให้สมบูรณ์ยงิขึน

เป็นการง่ายต่อการแจง้ข่าวสารของผูแ้จง้ และเพมิวธีิในการแจง้ข่าวสาร

สามารถแสดงใหบุ้คคลภายนอกเห็นถึงความเป็นธรรม ความโปร่งใส และกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษทั

สามารถทาํใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้ใจถึงกิจกรรมต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

สามารถทาํใหผู้บ้ริหารชาวญีปุ่นเขา้ใจไดโ้ดยตรงถึงรายละเอียดข่าวสารทีไดรั้บแจง้

สามารถทาํใหส้ถานทีปฏิบตัิงานมีชีวติชีวามากขึน เนืองจากไดรั้บฟังความคิดเห็นและความตอ้งการของพนกังานชาวไทย

กล่องรับความคิดเห็นของบริษทัใชง้านไดดี้หรือไม่ ?

เหตุผลทีดีในการมีช่องทางรับแจง้ข่าวสารภายในอยูน่อกบริษทั
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รูปแบบของ MD Hotlineรูปแบบของ MD Hotline

เราจะเป็นผูรั้บแจง้ข่าวสาร คาํปรึกษา ความคิดเห็น และอืน ๆ (ทุกเรือง เช่น ขอ้ร้องเรียน, ถูกใส่ความจากผูอื้น) จากพนกังานของท่าน และนาํส่งเป็นรายงานใหก้บับริษทัท่าน

รูปแบบของ MD Hotline
ผูแ้จง้ MD Hotline ลูกคา้

รับเรือง

รายงาน

ทาํหนา้ทีประสานงาน

แจง้

ติดต่อสอบถาม

ปรึกษา

อืน ๆ 

คาํตอบ

ตรวจสอบรายงาน

หาคาํตอบ

ตรวจสอบ ผูแ้จง้
ติดประกาศ

ภายในบริษทั

คาํตอบ คาํตอบ

แจง้ อืน ๆ 
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วิธีแจง้ข่าวสารวิธีแจง้ข่าวสาร

วธีิแจง้ข่าวสาร

อินเทอร์เน็ต

สามารถแจง้ข่าวสารไดโ้ดยไม่เปิดเผยชือ หรือใชชื้อ

จริง

เวลารับเรือง : 365 วนั / 24 ชม.

แจง้ข่าวสารจากเวบ็ไซดเ์ฉพาะ (URL)

รองรับไดท้งัคอมพิวเตอร์ และโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน

สามารถแนบรูปถ่ายได้

SMS/MMS
รับแจง้จากหมายเลขโทรศพัทเ์ฉพาะ

สามารถแนบรูปถ่ายได้

จดหมาย

รวบรวมจากตูไ้ปรษณียส่์วนตวั

ซองใชเ้ฉพาะสาํหรับแจง้ข่าวสาร

สามารถรับหลกัฐานอืน ๆ ไดน้อกเหนือจากจดหมาย
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สามารถแจง้ข่าวสารไดโ้ดยไม่เปิดเผยชือ หรือใชชื้อ

จริง

เวลารับเรือง : 365 วนั / 24 ชม.

สามารถแจง้ข่าวสารไดโ้ดยไม่เปิดเผยชือ หรือใชชื้อ

จริง

เวลารับเรือง : 365 วนั / 24 ชม.
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ระบบรับแจง้และการรายงานระบบรับแจง้และการรายงาน

ผูเ้ขา้ข่ายแจง้ข่าวสาร
・พนกังานประจาํ ・พนกังานชวัคราว ・พนกังานเฉพาะกิจ ・ผูถื้อหุน้ ・กรรมการบริหาร ・ซพัพลายเออร์

・ลูกคา้ ・ครอบครัว (※เลือกจากขอ้ใดขอ้หนึงทีนี)

 เจา้หนา้ทีรับเรือง 

Hotline

เจา้หนา้ทีปฏิบตัิงานกบับริษทับริหารจดัการระบบ Hotline ทาํสญัญาร่วมกนั “สัญญาเกียวกบัการรักษาความลบั

ของขอ้มูล/การปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงไป”

ทีปรึกษา : ทนายความ ผูเ้ชียวชาญดา้นแรงงานบุคคล นกับญัชี ตาํรวจ

การบริหารจดัการระบบ Hotline จะไม่มีการจา้งบริษทัภายนอกใหบ้ริหารจดัการ

การจดัทาํรายงาน

แต่ละเรืองทีไดรั้บแจง้ จดัส่งเป็ นรายงานดว้ยภาษาทีกาํหนด (ภาษาญี) ภายใน 3-5 วนันบัตงัแต่วนัทีไดรั้บแจง้

การติดต่อกบัผูแ้จง้ข่าวสาร จะเป็นตวัแทนในการติดต่อกบัผูแ้จง้ข่าวสาร

สรุปรวมรายเดือน จดัทาํรายงานสรุปรวมข่าวสารทีไดรั้บแจง้ประจาํเดือน

สรุปรวมรายปี จดัทาํรายงานสรุปรวมข่าวสารทีไดรั้บแจง้ประจาํปี
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วิธีส่งรายงานข่าวสารวิธีส่งรายงานข่าวสาร

หวัขอ้ติดต่อระหวา่งลูกคา้กบั DMX Hotline จะดาํเนินการในเซิร์ฟเวอร์จดัเก็บ 

ทงันีก็เพอืหลีกเลียงความเสียงสูงในการส่งอีเมลผิด ขอ้มูลในรายงานรัวไหลออกสู่ภายนอก และการทาํสาํเนา

ผูแ้จง้ MD Hotline

ติดต่อดา้นข่าวสาร 

และสงัการไปยงั 

DMX

ลูกคา้

รับรายงาน

การติดต่อผา่นทางโทรศพัท ์

/ อีเมล และอืน ๆ 

การติดต่อผา่นทางโทรศพัท ์

/ อีเมล และอืน ๆ 

เซิร์ฟเวอร์จดัเก็บ

รายงานรายสปัดาห์

สรุปรวมรายเดือน

สรุปรวมรายปี
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เนือหาของรายงานเนือหาของรายงาน

ชือบริษทั, หมายเลขรับเรือง, วนัทีรับเรือง, วธีิแจง้ข่าวสารสถานการณ์การแจง้ข่าวสาร

ระบุวา่ไม่เปิดเผยชือหรือขอ้มูลส่วนตวัของผูแ้จง้ขอ้มูลของผูแ้จง้ข่าวสาร

 รายละเอียดทีเป ็นภาษาตน้ฉบบัเดิมและฉบบัแปล (ภาษาญี)รายละเอียดของข่าวสารทีไดรั้บแจง้

ระบุถึงระดบัความเสียง โดยตดัสินจากรายละเอียดของข่าวสารทีไดรั้บแจง้ และขอ้มูลของผูแ้จง้ข่าวสารระดบัความเสียง

ระบุถึงตวัอยา่งการดาํเนินการของฝังลูกคา้ ทีสอดคลอ้งกบัรายละเอียดของข่าวสารทีไดรั้บแจง้ตวัอยา่งการดาํเนินการ

ระบุถึงตวัอยา่งคาํตอบ ทีสอดคลอ้งกบัรายละเอียดของข่าวสารทีไดรั้บแจง้ตวัอยา่งคาํตอบ

ระบุถึงความเสียงกรณีปล่อยทิงไว ้โดยไม่ดาํเนินการกบัข่าวสารทีไดรั้บแจง้ความเสียงกรณีไม่ดาํเนินการ
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ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ เวบ็ไซดเ์ฉพาะ

สายโทรศพัทเ์ฉพาะ

ซองจดหมายเฉพาะ

ขาตงัเฉพาะ

20,000

20,000

3

1,000

โครงสร้างค่าธรรมเนียมโครงสร้างค่าธรรมเนียม

A4 400 ตวัอกัษร

ไม่เกิน 300 คน

500  -  1,000 คน

300 -  500 คน

1,000

5,000

9,000

7,000

1,000  -  2,000 คน

2,000  -  3,000 คน

4,000 คนขึนไป

3,000  -  4,000 คน

10,000

12,000

ส่งใบเสนอราคาแยกต่างหาก

14,000

ค่ารายงานข่าวสาร

ค่าดาํเนินการรายเดือน （※）

ต่อ  1 ซอง  สองเท่าของจาํนวนคนขณะแรกเขา้

ต่อ 1 ตวั

หน่วย  :  บาท

※ ค่าบริการทีรวมอยูใ่นค่าดาํเนินการรายเดือน ดูหนา้ต่อไป
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จดัเตรียมโปสเตอร์ โบรชวัร์สาํหรับติดประกาศในบริษทั (เรามีการจดัเตรียมโปสเตอร์ โบรชวัร์ ในรูปแบบไฟล ์PDF ใหเ้ท่านัน  โดยท่านตอ้งดาํเนินการพิมพด์ว้ยตวัเอง) 

คาํแนะนาํจากผูเ้ชียวชาญสาํหรับรายละเอียดข่าวสารทีไดรั้บแจง้

การจดัอบรม – เพือส่งเสริมใหมี้การแจง้ข่าวสารภายใน

การสาํรวจ  – ตรวจสอบขอ้เท็จจริงของรายละเอียดข่าวสารและสาํรวจการกระทาํในทางมิชอบ

อืน ๆ งานทีเกียวกบัการบริการพืนฐาน

สาํหรับบริการทางเลือกเสริม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติม และใบเสนอราคาแยกต่างหาก

บริการทีรวมอยูใ่นค่าดาํเนินการรายเดือน

บริการทางเลือกเสริม

บริการเสริมบริการเสริม
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ลกัษณะการดาํเนินงานจนถึงการเริมใช้ลกัษณะการดาํเนินงานจนถึงการเริมใช้

เริมใช้ก่อน 1 สปัดาห์ก่อน 2 สปัดาห์ก่อน 3 สปัดาห์ก่อน 4-5 สปัดาห์

ลูกคา้

DMX

คดัเลือกเจา้หนา้ที

ส่งรูปแบบหนงัสือ

สัญญา
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เจา้หนา้ที

โทรศพัท์

อีเมล

เวบ็ไซด์

อาริงะ, วชิรา

+66-2-643-9504 

ariga@dmx.mygbiz.com 

www.datamax.co.th

ชือบรษิทั DMX CONSULTANTS (THAILAND) CO., LTD.

91/1 Chaiyo Building, 9th Floor, Room 907, Rama 9 Road, Huay Kwang, Huay 

Kwang, Bangkok 10310 Thailand

โทรศพัท ์ +66-2-643-9504

โทรสาร +66-2-643-9505

รายละเอียดธุรกิจ สาํรวจบรษิทั สาํรวจและป้องกนัการกระทาํในทางมิชอบ การปฏิบติัตามกฎหมาย และการบรหิารความเสียง 

เวบ็ไซด ์  www.datamax.co.th

สถานทีติดต่อสอบถาม
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