นโยบายการแจ้งเบาะแส
บทนํา
1.1 วัตถุประสงค์
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริ ษั ท ”) ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ บนพืน้ ฐานความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล บริษัท
เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การแจ้งเบาะแสเป็ นการกระทําในเชิงบวกซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาความสําเร็จของบริษัทใน
ระยะยาว ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสาํ หรับพนักงาน พันธมิตร ลูกค้าและผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ของนโยบายการแจ้งเบาะแสนี ้ (“นโยบาย”) คือการให้ผทู้ ี่ทาํ งานในนามของบริษัทและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ
สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับจริยธรรมและการกระทําผิดภายในบริษัทได้โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
นโยบายนีม้ วี ตั ถุประสงค์
• ให้เข้าใจถึงเรือ่ งที่สามารถแจ้งเบาะแสได้ภายใต้นโยบายนี ้
• แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญและสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้บคุ คลใดๆ ก็ตามรู ส้ กึ มั่นใจที่
จะแจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบที่นา่ สงสัย
• สร้างวัฒนธรรมที่กระตุน้ ให้ทกุ คนกล้าพูด เมื่อพบสิง่ ที่นา่ สงสัย หรือรูเ้ ห็นเกี่ยวกับการกระทําผิดในบริษัท
• อธิบายกระบวนการในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด รวมถึงสิง่ ที่จะเกิดขึน้ เมื่อมีการแจ้งเบาะแส และ
• อธิบายการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
นโยบายนีค้ รอบคลุมธุรกิจ หน่วยงานและสํานักงานทุกแห่งของบริษัทในทุกพืน้ ที่ที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ หากการบัญญัติ
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎหมายท้องถิ่นให้การคุม้ ครองในระดับที่สงู กว่าที่ระบุไว้ในนโยบายนี ้ ให้ใช้กฎหมายท้องถิ่นนัน้ แทน
1.2 ขอบเขตและการบังคับใช้
การแจ้งเบาะแสคืออะไร
การแจ้งเบาะแสเป็ นกระบวนการที่สนับสนุนให้รายงานการกระทําผิดที่เกิดขึน้ ภายในบริษัทผ่านช่องทางทีก่ าํ หนดไว้อย่าง
เป็ นทางการและเป็ นความลับ
การกระทําผิดใดที่สามารถรายงานได้
ภายใต้นโยบายฉบับนี ้ บริษัทต้องการให้มีการแจ้งเบาะแสหากมีขอ้ สงสัยในพฤติกรรม หรือพบเห็นการกระทําผิดในเรื่อง
ต่อไปนี ้
• การทุจริตและการยักยอก
• การติดสินบนและการคอร์รปั ชั่น
• การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ (ในประเทศหรือระหว่างประเทศ)
• การละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และนโยบายหรือระเบียบอื่นใดของบริษัท
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การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การทําให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก หรือการจัดการอย่างไม่เหมาะสม
การกลั่นแกล้งหรือคุกคาม
การขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้เงินหรือทรัพยากรของบริษัทโดยไม่ได้รบั อนุญาต
การบัญชี – การละเมิดการควบคุมภายในทางการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี รวมถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
พยายามหรือการหลีกเลีย่ งการควบคุมภายในทางการบัญชีหรือนโยบายการบัญชีของบริษัท
• การใช้อาํ นาจในทางที่ผิด และ
• การเอาผิดพนักงานที่แจ้งเบาะแส
•
•
•
•
•

การกระทําผิดยังรวมถึงการกระทํา หรือการละเว้นการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็ น
อันตรายต่อผลการดําเนินงานทางการเงิน สิทธิ มนุษยชน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานที่
ปลอดภัย หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยการกระทําผิดหรือความเสียหายนัน้ อาจเกิดขึน้ ในอดีต หรือกําลังเกิดขึน้ หรืออาจ
เกิดขึน้ ในอนาคต
ผู้ท่อี ยูภ่ ายใต้นโยบายนี้
นโยบายนีใ้ ช้กบั ผูม้ ีสว่ นได้เสียกับบริษัททัง้ หมด ได้แก่
• สมาชิกในทีม – ทุกๆ คนที่ทาํ งานในนามของบริษัท ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานประจําหรือพนักงานภายใต้สญ
ั ญา
จ้าง พนักงานฝึ กหัด นักศึกษาฝึ กงาน ที่ปรึกษา ผูร้ บั เหมา ผูบ้ ริหาร ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท ทัง้ ในปั จจุบนั
และในอดีต และ
• พันธมิตรทางธุ รกิจ – ผูร้ บั เหมา ที่ปรึกษา ผูใ้ ห้บริการ คู่คา้ ผูร้ ่วมทุนและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ที่ยอมรับ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมเรียกว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย”)
เป็ นความรับผิดชอบของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกรายในการรายงานเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ของสมาชิกในทีมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมเรียกว่า "จรรยาบรรณ") หรือข้อ
สงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับทีใ่ ช้ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท
การละเลยการแจ้งการละเมิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือนโยบายอื่น ๆ ของบริษัททัง้ ที่ทราบดีหรือสงสัยว่ามีการละเมิด
ถือเป็ นการละเมิดจรรยาบรรณ อาจส่งผลให้ถกู ลงโทษทางวินยั รวมถึงการเลิกจ้างหรือยกเลิกความสัมพันธ์ตามสัญญากับ
พันธมิตรทางธุรกิจ
กระบวนการแจ้งเบาะแส
2.1 การแจ้งเบาะแสการกระทําผิด
บริษัทจัดให้มชี ่องทางต่าง ๆ ไว้เพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสดังนี ้
• อีเมล:
whistleblower@minor.com
• ออนไลน์:
www.minor.com/whistleblowing
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• ทางไปรษณีย:์

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัทขอรับรองว่าการรายงานการกระทําผิดทัง้ หมดจะเป็ นความลับ ซึง่ หมายความว่าข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ตนของ
ผูแ้ จ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็ นความลับที่สดุ
2.2 การแจ้งเบาะแสที่ไม่เปิ ดเผยตัวตน
บริษัทยินดีรบั แจ้งรายงานจากผูแ้ จ้งเบาะแสที่ไม่เปิ ดเผยตัวตน โดยจะเคารพและคุม้ ครองตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หากผู้
แจ้งเบาะแสเลือกที่จะรายงานแบบไม่เปิ ดเผยตัวตน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตัวตนทัง้ ในขณะที่รายงาน ในระหว่าง
กระบวนการสอบสวนกับผูร้ บั แจ้งเบาะแส รวมถึงภายหลังจากที่เรือ่ งถึงที่สดุ แล้ว
อย่างไรก็ตาม ผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถระบุตวั ตนของตน ในกรณีที่ตดั สินใจทีจ่ ะเปิ ดเผยตัวตน บริษัทจะคุม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบาะแสและดําเนินการทุกขัน้ ตอนที่จาํ เป็ นเพื่อให้แน่ใจว่าผูแ้ จ้งเบาะแสจะไม่ได้รบั การเอาผิดใดๆ แม้วา่ ในบางกรณีการ
แจ้งเบาะแสที่ไม่เปิ ดเผยตัวตนจะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าและยากที่จะตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ บริษัทจะดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนทุกขัน้ ตอนเพื่อตรวจสอบเบาะแสทัง้ หมด รวมถึงเบาะแสจากผูไ้ ม่เปิ ดเผยตัวตนด้วย
2.3 การแจ้งเบาะแสที่ไม่เป็ นความจริง
การแจ้งเบาะแสโดยสุจริตอย่างตรงไปตรงมา หากปรากฏว่าภายหลังจากการสอบสวนแล้วไม่พบข้อมูลยืนยันว่ามีการ
กระทําผิดเกิดขึน้ บริษัทก็จะไม่ดาํ เนินการเอาผิดใดๆ กับผูแ้ จ้งเบาะแส
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการแจ้งข้อมูลเท็จโดยมีเจตนามุ่งร้ายหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ดําเนินการเอาผิดกับบุคคลนัน้ ๆ เป็ นรายกรณีไป
2.4 สิ่งที่เกิดขึน้ หลังจากการแจ้งเบาะแส
บริษัทต้องการให้มีความโปร่งใสจึงได้สรุ ปขัน้ ตอนการตรวจสอบรายงานที่ส่งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยได้ระบุ
ขัน้ ตอนต่างๆ ที่บริษัทจะดําเนินการเมื่อได้รบั รายงานจนกระทั่งเรือ่ งถึงที่สดุ ไว้ดงั ต่อไปนี ้
1. การรับรายงาน เมื่อได้รบั รายงาน (ที่ไม่เปิ ดเผยตัวตนหรืออื่นใด) รายงานนัน้ จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
2. การประเมิน หากเบาะแสนัน้ มีขอ้ มูลเพียงพอ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสจะทําการประเมินเบือ้ งต้นเพื่อยืนยันว่าเบาะแส
นัน้ มีมูลความจริง ประเมินเรื่องราวและวางแผนการสอบสวน ซึ่งจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่เพียงพอ มีพืน้ ฐานที่สมเหตุสมผล
สําหรับการสอบสวน ผูแ้ จ้งเบาะแสที่ไม่เปิ ดเผยตัวตนควรให้ขอ้ มูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อประโยชน์ในการ
สอบสวน ในขัน้ ตอนนีค้ ณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสอาจติดต่อผูแ้ จ้งเบาะแสเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางที่มี
3. การสอบสวน คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสจะมอบหมายการสอบสวนให้กบั บุคคลภายในหรือภายนอกก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั ความ
เสี่ยง ความเร่งด่วนและความซับซ้อนของเรื่อง เมื่อการสอบสวนได้ขอ้ สรุ ปแล้วให้นาํ ส่งรายงานสรุ ปผลและข้อเสนอแนะแก่
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสอาจแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อทราบ
หรือจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เช่น ทนายความ นักบัญชี และผูต้ รวจสอบบัญชีเพื่อดําเนินการตรวจสอบ
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4. การดําเนินการ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสจะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมกับผูก้ ระทําผิดและส่งข้อมูล
ให้ผแู้ จ้งเบาะแสทราบ โดยผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รบั แจ้งผลการสอบสวนภายใต้การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการ
รักษาความลับ
2.5 สิ่งที่จะเกิดขึน้ หลังจากการรายงานการกระทําผิดนั้นถูกส่งออกไป
ในขัน้ ตอนการสอบสวน บริษัทจะส่งข้อมูลให้กบั ผูแ้ จ้งเบาะแสทราบ ซึ่งรวมถึงการยืนยันการรับรายงาน การขอข้อมูลเพิ่มเติม
การยืนยันว่าบริษัทได้เริ่มการสอบสวน ผลการสอบสวนและการดําเนินการที่เกิดขึน้ บริษัทอาจมีการรายงานให้ผแู้ จ้งเบาะแส
ทราบในระหว่างทีด่ าํ เนินการสอบสวนอยูแ่ ละจะพยายามให้ขอ้ มูลตอบกลับเกี่ยวกับการสอบสวนให้มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
การกํากับดูแล
3.1 คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการบริหารนโยบายนีอ้ ย่างเป็ นอิสระ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็ น
ที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูงที่รบั ผิดชอบต่อการนํานโยบายการแจ้งเบาะแสไปปฏิบตั ิ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทรับผิดชอบในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสอย่างเต็มที่และจะดําเนินการเพื่อคุม้ ครองตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแสอย่าง
สมเหตุสมผล ซึ่งจะมีเพียงคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสเท่านัน้ ที่รบั ทราบข้อมูล เว้นแต่เรื่องนัน้ ๆ จะต้องมีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกําหนดหรือได้รบั ความยินยอมจากผูแ้ จ้งเบาะแสแล้ว
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสยังมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการอนุมตั ิมาตรการเพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสจากการเอาผิดและมี
อํานาจในการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
• เสนอให้ผแู้ จ้งเบาะแสลางานในระหว่างขัน้ ตอนการสอบสวน
• ให้ยา้ ยไปยังแผนกอื่น หน่วยธุรกิจอื่น หรือที่ตงั้ ของสํานักงานแห่งอื่นๆ และ
• ติดตามตรวจสอบว่าผูแ้ จ้งเบาะแส จะไม่ถกู ลงโทษในทางหน้าที่การงานในขณะที่ทาํ งานให้กบั บริษัท
บริษัทห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดก็ตามที่แจ้งเบาะแสหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทําผิดตามนโยบายนีโ้ ดยสุจริต ซึ่ง
หมายรวมถึงการกล่าวโทษ การเอาผิด การเปลี่ยนหน้าที่การทํางาน การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการจ้าง
งาน การเปลีย่ นแปลงข้อกําหนดในการรายงาน ความเสียหายต่อโอกาสในการทํางานหรือชื่อเสียง การคุกคามที่จะทําสิ่ง
เหล่านีห้ รือการละเว้นโดยเจตนาที่สร้างความเสียหายต่อบุคคลนัน้
3.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการแจ้งเบาะแส
นโยบายนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่ อให้สอดคล้องกับค่า นิยม แนวทางปฏิบัติ การปรับปรุ ง ตลอดจนกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท อนึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสและ
จะมีการแจ้งให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกรายทราบก่อนโดยทั่วกัน
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