MD Hotline

-

บริ การรับแจ้งข่าวสารภายใน

-

DMX CONSULTANTS (THAILAND) CO., LTD.
CFE OFFICE

MD ホットライン

ー 内部通報受付サービス ー

MD Hotline – บริ การรับแจ้งข่าวสารภายใน –

สารบัญ
สารบัญ
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รู ปแบบของ MD Hotline

MDホットラインのイメージ

วิธีแจ้งข่าวสาร

通報手段

ระบบรับแจ้งและการรายงาน

通報受付・報告体制

วิธีส่งรายงานข่าวสาร

通報レポート方法

เนือหาของรายงาน

通報の内容

โครงสร้างค่าธรรมเนียม

料金体系

บริ การเสริ ม

付帯サービス

รู ปแบบการดําเนินการจนถึงการเริ มใช้

利用開始までのイメージ
問い合わせ先

บทนํา

สถานทีติดต่อสอบถาม
เอกสารอ้างอิง
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บทนํา
目 次

บทนํา
MDホットラインのイメージ

กล่องรับความคิดเห็นของบริ ษทั ใช้งานได้ดีหรื อไม่ ?
จากปั ญหากล่องรับความคิดเห็นของบริ ษทั ว่างเปล่า ไม่มีใบแสดงความคิดเห็นใด ๆ MD Hotline จึงถือกําเนิ ดขึนเพือแก้ไขปั ญหาดังกล่าวนี
พนักงานชาวไทยมักลังเล ทีจะหย่อนใบแสดงความคิดเห็นลงในกล่องรับความคิดเห็น ทีติดตังไว้ในบริ ษทั

通報手段

เนืองจากเกรงว่า จะมีใครเห็น หรื อถูกหัวหน้าคนไทยระงับความคิดเห็นดังกล่าว จึงไม่สามารถหย่อนใบแสดงความคิดเห็นได้อย่างสบายใจ

通報受付・報告体制
通報レポート方法

เหตุผลทีดีในการมีช่องทางรับแจ้งข่าวสารภายในอยูน่ อกบริ ษทั

通報の内容

เป็ นการเติมเต็มรู ปแบบ การแจ้งข่าวสารภายในทียากต่อการแจ้งในปั จจุบนั ให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น

料金体系

เป็ นการง่ายต่อการแจ้งข่าวสารของผูแ้ จ้ง และเพิมวิธีในการแจ้งข่าวสาร

付帯サービス

สามารถแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นถึงความเป็ นธรรม ความโปร่ งใส และกิจกรรมการควบคุมภายในของบริ ษทั
สามารถทําให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เข้าใจถึงกิจกรรมต่อการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด

利用開始までのイメージ
問い合わせ先

สามารถทําให้ผบู ้ ริ หารชาวญีปุ่ นเข้าใจได้โดยตรงถึงรายละเอียดข่าวสารทีได้รับแจ้ง
สามารถทําให้สถานทีปฏิบตั ิงานมีชีวติ ชีวามากขึน เนืองจากได้รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานชาวไทย

参考資料
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รู ปแบบของ MD Hotline
目 次

เราจะเป็ นผูร้ ับแจ้งข่าวสาร คําปรึ กษา ความคิดเห็น และอืน ๆ (ทุกเรื อง เช่น ข้อร้องเรี ยน, ถูกใส่ ความจากผูอ้ ืน) จากพนักงานของท่าน และนําส่งเป็ นรายงานให้กบั บริ ษทั ท่าน

はじめに

รู ปแบบของ MD Hotline

ผูแ้ จ้ง

MD Hotline

แจ้ง
ติดต่อสอบถาม
ปรึ กษา
อืน ๆ

รับเรื อง

ลูกค้า

通報手段
通報受付・報告体制
通報レポート方法
通報の内容

อืน ๆ

แจ้ง

ตรวจสอบรายงาน

รายงาน
หาคําตอบ

料金体系
付帯サービス
利用開始までのイメージ

คําตอบ
ตรวจสอบ

ทําหน้าทีประสานงาน

คําตอบ

คําตอบ

ผูแ้ จ้ง

ติดประกาศ
ภายในบริ ษทั

問い合わせ先
参考資料
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วิธีแจ้งข่าวสาร
目 次
はじめに
MDホットラインのイメージ

อินเทอร์เน็ต

วิธีแจ้งข่าวสาร

สามารถแจ้งข่าวสารได้โดยไม่เปิ ดเผยชือ หรื อใช้ชือ

แจ้งข่าวสารจากเว็บไซด์เฉพาะ (URL)

จริ ง

รองรับได้ทงคอมพิ
ั
วเตอร์ และโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน

เวลารับเรื อง : 365 วัน / 24 ชม.

สามารถแนบรู ปถ่ายได้

通報受付・報告体制
通報レポート方法

SMS/MMS

สามารถแจ้งข่าวสารได้โดยไม่เปิ ดเผยชือ หรื อใช้ชือ
จริ ง
เวลารับเรื อง : 365 วัน / 24 ชม.

通報の内容

รับแจ้งจากหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
สามารถแนบรู ปถ่ายได้

料金体系
付帯サービス
利用開始までのイメージ

จดหมาย

สามารถแจ้งข่าวสารได้โดยไม่เปิ ดเผยชือ หรื อใช้ชือ

รวบรวมจากตูไ้ ปรษณี ยส์ ่วนตัว

จริ ง

ซองใช้เฉพาะสําหรับแจ้งข่าวสาร

เวลารับเรื อง : 365 วัน / 24 ชม.

สามารถรับหลักฐานอืน ๆ ได้นอกเหนือจากจดหมาย

問い合わせ先
参考資料
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ระบบรับแจ้งและการรายงาน
目 次
はじめに

ผูเ้ ข้าข่ายแจ้งข่าวสาร

MDホットラインのイメージ

・พนักงานประจํา ・พนักงานชัวคราว ・พนักงานเฉพาะกิจ ・ผูถ้ ือหุ น้ ・กรรมการบริ หาร ・ซัพพลายเออร์
・ลูกค้า

・ครอบครัว

(※เลือกจากข้อใดข้อหนึงทีนี)

通報手段

ระบบรับแจ้งและการรายงาน
通報レポート方法

เจ้าหน้าทีรับเรื อง
Hotline

เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั บริ หารจัดการระบบ Hotline ทําสัญญาร่ วมกัน “สัญญาเกียวกับการรักษาความลับ
ของข้อมูล/การปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จลุล่วงไป”
ทีปรึ กษา : ทนายความ ผูเ้ ชียวชาญด้านแรงงานบุคคล นักบัญชี ตํารวจ
การบริ หารจัดการระบบ Hotline จะไม่มีการจ้างบริ ษทั ภายนอกให้บริ หารจัดการ

通報の内容
料金体系
付帯サービス
利用開始までのイメージ
問い合わせ先

การจัดทํารายงาน
แต่ละเรื องทีได้รับแจ้ง

จัดส่ งเป็ นรายงานด้วยภาษาทีกําหนด (ภาษาญี) ภายใน 3-5 วันนับตังแต่ว นที
ั ได้รับแจ้ง

การติดต่อกับผูแ้ จ้งข่าวสาร

จะเป็ นตัวแทนในการติดต่อกับผูแ้ จ้งข่าวสาร

สรุ ปรวมรายเดือน

จัดทํารายงานสรุ ปรวมข่าวสารทีได้รับแจ้งประจําเดือน

สรุ ปรวมรายปี

จัดทํารายงานสรุ ปรวมข่าวสารทีได้รับแจ้งประจําปี

参考資料

All rights reserved. Copyright © 2020. DMX Consultants (Thailand) Co., Ltd.

MD ホットライン

ー 内部通報受付サービス ー

MD Hotline – บริ การรับแจ้งข่าวสารภายใน –

วิธีส่งรายงานข่าวสาร
目 次
はじめに
MDホットラインのイメージ

หัวข้อติดต่อระหว่างลูกค้ากับ DMX Hotline จะดําเนินการในเซิ ร์ฟเวอร์ จดั เก็บ
ทังนีก็เพือหลีกเลียงความเสียงสูงในการส่ งอีเมลผิด ข้อมูลในรายงานรัวไหลออกสู่ภายนอก และการทําสําเนา
ผูแ้ จ้ง

MD Hotline

ลูกค้า

เซิ ร์ฟเวอร์ จดั เก็บ

ติดต่อด้านข่าวสาร
และสังการไปยัง
DMX

通報手段
通報受付・報告体制

วิธีส่งรายงานข่าวสาร
レポートの内容
料金体系
付帯サービス
利用開始までのイメージ

การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
/ อีเมล และอืน ๆ
รายงานรายสัปดาห์
สรุ ปรวมรายเดือน
สรุ ปรวมรายปี

問い合わせ先
参考資料
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เนือหาของรายงาน
目 次
はじめに
MDホットラインのイメージ

สถานการณ์การแจ้งข่าวสาร

ชือบริ ษทั , หมายเลขรับเรื อง, วันทีรับเรื อง, วิธีแจ้งข่าวสาร

ข้อมูลของผูแ้ จ้งข่าวสาร

ระบุวา่ ไม่เปิ ดเผยชือหรื อข้อมูลส่วนตัวของผูแ้ จ้ง

รายละเอียดของข่าวสารทีได้รับแจ้ง

รายละเอียดทีเป็ นภาษาต้นฉบับเดิมและฉบับแปล (ภาษาญี)

ระดับความเสี ยง

ระบุถึงระดับความเสี ยง โดยตัดสิ นจากรายละเอียดของข่าวสารทีได้รับแจ้ง และข้อมูลของผูแ้ จ้งข่าวสาร

通報手段
通報受付・報告体制
通報レポート方法

เนือหาของรายงาน

ตัวอย่างการดําเนินการ

ระบุถึงตัวอย่างการดําเนินการของฝังลูกค้า ทีสอดคล้องกับรายละเอียดของข่าวสารทีได้รับแจ้ง

料金体系
付帯サービス
利用開始までのイメージ

ตัวอย่างคําตอบ

ระบุถึงตัวอย่างคําตอบ ทีสอดคล้องกับรายละเอียดของข่าวสารทีได้รับแจ้ง

ความเสี ยงกรณีไม่ดาํ เนินการ

ระบุถึงความเสี ยงกรณี ปล่อยทิงไว้ โดยไม่ดาํ เนิ นการกับข่าวสารทีได้รับแจ้ง

問い合わせ先
参考資料
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โครงสร้างค่าธรรมเนียม
目 次

หน่วย : บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

はじめに

เว็บไซด์เฉพาะ

20,000

สายโทรศัพท์เฉพาะ

20,000

MDホットラインのイメージ

ขาตังเฉพาะ

通報手段

ซองจดหมายเฉพาะ
A4 400 ตัวอักษร

1,000 ต่อ 1 ตัว
3 ต่อ 1 ซอง สองเท่าของจํานวนคนขณะแรกเข้า

1,000

通報受付・報告体制

ค่ารายงานข่าวสาร

通報レポート方法

ค่าดําเนิ นการรายเดือน （※） ไม่เกิน 300 คน

5,000

300 - 500 คน

7,000

500 - 1,000 คน

9,000

1,000 - 2,000 คน

10,000

2,000 - 3,000 คน

12,000

利用開始までのイメージ

3,000 - 4,000 คน

14,000

問い合わせ先

4,000 คนขึนไป

ส่ งใบเสนอราคาแยกต่างหาก

レポートの内容

โครงสร้างค่าธรรมเนียม
付帯サービス

参考資料

※

ค่าบริ การทีรวมอยูใ่ นค่าดําเนิ นการรายเดือน ดูหน้าต่อไป
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บริ การเสริ ม
目 次
はじめに
MDホットラインのイメージ
通報手段

บริ การทีรวมอยูใ่ นค่าดําเนินการรายเดือน
จัดเตรียมโปสเตอร์ โบรชัวร์สาํ หรับติดประกาศในบริ ษทั (เรามีการจัดเตรี ยมโปสเตอร์ โบรชัวร์ ในรู ปแบบไฟล์ PDF ให้เท่านัน โดยท่านต้องดําเนินการพิมพ์ดว้ ยตัวเอง)
คําแนะนําจากผูเ้ ชียวชาญสําหรับรายละเอียดข่าวสารทีได้รับแจ้ง

通報受付・報告体制
通報レポート方法

บริ การทางเลือกเสริ ม

レポートの内容

การจัดอบรม – เพือส่ งเสริ มให้มีการแจ้งข่าวสารภายใน

料金体系

การสํารวจ – ตรวจสอบข้อเท็จจริ งของรายละเอียดข่าวสารและสํารวจการกระทําในทางมิชอบ

บริ การเสริ ม
利用開始までのイメージ

อืน ๆ งานทีเกียวกับการบริ การพืนฐาน
สําหรับบริ การทางเลือกเสริ ม กรุ ณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติม และใบเสนอราคาแยกต่างหาก

問い合わせ先
参考資料
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ー 内部通報受付サービス ー

MD Hotline – บริ การรับแจ้งข่าวสารภายใน –

ลักษณะการดําเนินงานจนถึงการเริ มใช้
目 次

ก่อน 4-5 สัปดาห์

はじめに
MDホットラインのイメージ

คัดเลือกเจ้าหน้าที

通報手段
通報受付・報告体制

ลูกค้า

ก่อน 3 สัปดาห์
กําหนดสเปกของเว็ปไซด์

เริ มใช้

ประกาศภายในบริ ษทั

เริ มใช้

ทดสอบการนํามาใช้

ตรวจสอบและแก้ไข
รู ปแบบหนังสื อสัญญา

レポートの内容

ก่อน 1 สัปดาห์

ตรวจสอบและ
กําหนดสเปก
ผูร้ ับรายงานแจ้งข่าวสาร

通報レポート方法

ก่อน 2 สัปดาห์

กําหนดหนังสื อ
สัญญา

料金体系

เอกสารสัญญา

付帯サービス

รู ปแบบจนถึงการเริ มใช้

DMX

ส่ งรู ปแบบหนังสื อ
สัญญา

เตรี ยมจัดทําเว็บไซด์
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เจ้าหน้าที

อาริ งะ, วชิรา
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+66-2-643-9504

อีเมล

ariga@dmx.mygbiz.com

เว็บไซด์

www.datamax.co.th

ผูใ้ ห้บริ การ
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