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นโยบายการแจ้งเบาะแส 

 บทนาํ 

1.1 วัตถุประสงค ์

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ยึดมั่นใน

วฒันธรรมการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ บนพืน้ฐานความซื่อสตัย ์ความไวว้างใจ และความรบัผิดชอบส่วนบุคคล บริษัท

เช่ือมั่นอย่างยิ่งว่า การแจง้เบาะแสเป็นการกระทาํในเชิงบวกซึ่งมีคุณประโยชนต์่อการพฒันาความสาํเร็จของบริษัทใน

ระยะยาว ตลอดจนเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีดีสาํหรบัพนกังาน พนัธมิตร ลกูคา้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอ่ืน ๆ  

วตัถุประสงคข์องนโยบายการแจง้เบาะแสนี ้(“นโยบาย”) คือการใหผู้ท่ี้ทาํงานในนามของบริษัทและผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

สามารถแจง้เบาะแสเก่ียวกบัจรยิธรรมและการกระทาํผิดภายในบรษัิทไดโ้ดยไมต่อ้งกลวัวา่จะไมป่ลอดภยั 

นโยบายนีม้วีตัถปุระสงค ์

• ใหเ้ขา้ใจถงึเรือ่งท่ีสามารถแจง้เบาะแสไดภ้ายใตน้โยบายนี ้

• แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสาํคญัและสนบัสนนุใหม้ีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ใหบ้คุคลใดๆ ก็ตามรูส้กึมั่นใจท่ี

จะแจง้เบาะแสการประพฤติมิชอบท่ีนา่สงสยั 

• สรา้งวฒันธรรมท่ีกระตุน้ใหท้กุคนกลา้พดู เมื่อพบสิง่ท่ีนา่สงสยั หรอืรูเ้ห็นเก่ียวกบัการกระทาํผิดในบรษัิท 

• อธิบายกระบวนการในการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด รวมถงึสิง่ท่ีจะเกิดขึน้เมื่อมีการแจง้เบาะแส และ 

• อธิบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

นโยบายนีค้รอบคลมุธุรกิจ หน่วยงานและสาํนกังานทุกแห่งของบริษัทในทุกพืน้ท่ีท่ีบริษัทดาํเนินธุรกิจอยู่ หากการบญัญัติ

กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายทอ้งถ่ินใหก้ารคุม้ครองในระดบัท่ีสงูกวา่ท่ีระบไุวใ้นนโยบายนี ้ใหใ้ชก้ฎหมายทอ้งถ่ินนัน้แทน   

       1.2 ขอบเขตและการบังคับใช ้

การแจง้เบาะแสคืออะไร 

การแจง้เบาะแสเป็นกระบวนการท่ีสนบัสนนุใหร้ายงานการกระทาํผิดท่ีเกิดขึน้ภายในบรษัิทผา่นช่องทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่ง

เป็นทางการและเป็นความลบั 

การกระทาํผิดใดท่ีสามารถรายงานได ้

ภายใตน้โยบายฉบบันี ้บริษัทตอ้งการใหม้ีการแจง้เบาะแสหากมีขอ้สงสยัในพฤติกรรม หรือพบเห็นการกระทาํผิดในเรื่อง

ตอ่ไปนี ้ 

• การทจุรติและการยกัยอก 

• การติดสนิบนและการคอรร์ปัชั่น 

• การละเมดิกฎหมายและขอ้บงัคบั (ในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ) 

• การละเมดิจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และนโยบายหรอืระเบียบอ่ืนใดของบรษัิท 
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• การประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง การทาํใหเ้กิดการสญูเสยีอยา่งมาก หรอืการจดัการอยา่งไมเ่หมาะสม 

• การกลั่นแกลง้หรอืคกุคาม 

• การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• การใชเ้งินหรอืทรพัยากรของบรษัิทโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

• การบญัชี – การละเมิดการควบคมุภายในทางการบญัชีและการตรวจสอบบญัชี รวมถงึการรอ้งเรยีนเก่ียวกบัการ

พยายามหรอืการหลกีเลีย่งการควบคมุภายในทางการบญัชีหรอืนโยบายการบญัชีของบรษัิท  

• การใชอ้าํนาจในทางท่ีผิด และ 

• การเอาผิดพนกังานท่ีแจง้เบาะแส 

การกระทาํผิดยงัรวมถึงการกระทาํ หรือการละเวน้การกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือทาํใหเ้กิดความเสี่ยงท่ีจะเป็น

อนัตรายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงิน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอ้ม สาธารณสขุและความปลอดภยั การปฏิบตัิงานท่ี

ปลอดภยั หรือช่ือเสียงของบริษัท โดยการกระทาํผิดหรือความเสียหายนัน้อาจเกิดขึน้ในอดีต หรือกาํลงัเกิดขึน้ หรืออาจ

เกิดขึน้ในอนาคต 

ผู้ที่อยูภ่ายใตน้โยบายนี ้

นโยบายนีใ้ชก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิททัง้หมด ไดแ้ก ่

• สมาชิกในทีม – ทกุๆ คนท่ีทาํงานในนามของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนกังานประจาํหรือพนกังานภายใตส้ญัญา

จา้ง พนกังานฝึกหดั นกัศกึษาฝึกงาน ท่ีปรกึษา ผูร้บัเหมา ผูบ้รหิาร ตลอดจนคณะกรรมการบรษัิท ทัง้ในปัจจบุนั

และในอดีต และ 

• พันธมิตรทางธุรกิจ – ผูร้บัเหมา ท่ีปรึกษา ผูใ้หบ้ริการ คู่คา้ ผูร้่วมทุนและพนัธมิตรทางธุรกิจอ่ืนๆ ท่ียอมรบั

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจสาํหรบัพนัธมิตรทางธุรกิจ (รวมเรยีกวา่ “ผู้มีส่วนได้เสีย”) 

เป็นความรบัผิดชอบของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุรายในการรายงานเบาะแสเก่ียวกบัการละเมิดจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ

ของสมาชิกในทีมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจสาํหรบัพนัธมิตรทางธุรกิจ (รวมเรียกว่า "จรรยาบรรณ") หรือขอ้

สงสยัวา่มีการละเมิดกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัท่ีใชใ้นการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษัิท 

การละเลยการแจง้การละเมิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือนโยบายอ่ืน ๆ ของบริษัททัง้ท่ีทราบดีหรือสงสยัว่ามีการละเมิด 

ถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ อาจสง่ผลใหถ้กูลงโทษทางวินยัรวมถึงการเลกิจา้งหรอืยกเลกิความสมัพนัธต์ามสญัญากบั

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

 กระบวนการแจ้งเบาะแส 

2.1 การแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด 

บรษัิทจดัใหม้ชี่องทางตา่ง ๆ ไวเ้พ่ือใหส้ามารถแจง้เบาะแสดงันี ้ 

• อีเมล:   whistleblower@minor.com 

• ออนไลน:์  www.minor.com/whistleblowing  
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• ทางไปรษณีย:์  คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส  

   บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

   เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

บรษัิทขอรบัรองวา่การรายงานการกระทาํผิดทัง้หมดจะเป็นความลบั ซึง่หมายความวา่ขอ้มลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัตนของ

ผูแ้จง้เบาะแสจะถกูเก็บเป็นความลบัท่ีสดุ 

2.2 การแจ้งเบาะแสที่ไม่เปิดเผยตัวตน 

บริษัทยินดีรบัแจง้รายงานจากผูแ้จง้เบาะแสท่ีไมเ่ปิดเผยตวัตน โดยจะเคารพและคุม้ครองตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หากผู้

แจง้เบาะแสเลือกท่ีจะรายงานแบบไม่เปิดเผยตวัตน สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตวัตนทัง้ในขณะท่ีรายงาน ในระหว่าง

กระบวนการสอบสวนกบัผูร้บัแจง้เบาะแส รวมถึงภายหลงัจากท่ีเรือ่งถงึท่ีสดุแลว้  

อยา่งไรก็ตาม ผูแ้จง้เบาะแสสามารถระบตุวัตนของตน ในกรณีท่ีตดัสนิใจท่ีจะเปิดเผยตวัตน บรษัิทจะคุม้ครองผูแ้จง้

เบาะแสและดาํเนินการทกุขัน้ตอนท่ีจาํเป็นเพ่ือใหแ้นใ่จวา่ผูแ้จง้เบาะแสจะไมไ่ดร้บัการเอาผิดใดๆ แมว้า่ในบางกรณีการ

แจง้เบาะแสท่ีไมเ่ปิดเผยตวัตนจะมีความนา่เช่ือถือนอ้ยกวา่และยากท่ีจะตรวจสอบไดอ้ยา่งเต็มท่ี บรษัิทจะดาํเนินการตาม

ขัน้ตอนทกุขัน้ตอนเพ่ือตรวจสอบเบาะแสทัง้หมด รวมถึงเบาะแสจากผูไ้มเ่ปิดเผยตวัตนดว้ย 

2.3 การแจ้งเบาะแสที่ไม่เป็นความจริง 

การแจง้เบาะแสโดยสจุริตอย่างตรงไปตรงมา หากปรากฏว่าภายหลงัจากการสอบสวนแลว้ไม่พบขอ้มูลยืนยนัว่ามีการ

กระทาํผิดเกิดขึน้ บรษัิทก็จะไมด่าํเนินการเอาผิดใดๆ กบัผูแ้จง้เบาะแส  

อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแจง้ขอ้มูลเท็จโดยมีเจตนามุ่งรา้ยหรือเพ่ือผลประโยชนส์่วนตัว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ดาํเนินการเอาผิดกบับคุคลนัน้ๆ เป็นรายกรณีไป 

2.4  สิ่งที่เกิดขึน้หลังจากการแจ้งเบาะแส 

บริษัทตอ้งการใหม้ีความโปร่งใสจึงไดส้รุปขัน้ตอนการตรวจสอบรายงานท่ีส่งผ่านช่องทางการแจง้เบาะแส โดยไดร้ะบุ

ขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีบรษัิทจะดาํเนินการเมื่อไดร้บัรายงานจนกระทั่งเรือ่งถึงท่ีสดุไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. การรบัรายงาน เมื่อไดร้บัรายงาน (ท่ีไมเ่ปิดเผยตวัตนหรอือ่ืนใด) รายงานนัน้จะถกูสง่ไปยงัคณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส 

2. การประเมิน หากเบาะแสนัน้มีขอ้มลูเพียงพอ คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสจะทาํการประเมินเบือ้งตน้เพ่ือยืนยนัวา่เบาะแส

นัน้มีมูลความจริง ประเมินเรื่องราวและวางแผนการสอบสวน ซึ่งจาํเป็นตอ้งมีขอ้มลูท่ีเพียงพอ มีพืน้ฐานท่ีสมเหตุสมผล

สาํหรบัการสอบสวน ผูแ้จง้เบาะแสท่ีไม่เปิดเผยตวัตนควรใหข้อ้มูลใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพ่ือประโยชนใ์นการ

สอบสวน ในขัน้ตอนนีค้ณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสอาจติดตอ่ผูแ้จง้เบาะแสเพ่ือขอขอ้มลูเพ่ิมเติมผา่นช่องทางท่ีมี 

3. การสอบสวน คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสจะมอบหมายการสอบสวนใหก้บับคุคลภายในหรือภายนอกก็ได ้ขึน้อยูก่บัความ

เสี่ยง ความเรง่ด่วนและความซบัซอ้นของเรื่อง เมื่อการสอบสวนไดข้อ้สรุปแลว้ใหน้าํสง่รายงานสรุปผลและขอ้เสนอแนะแก่

คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสอาจแจง้เรื่องรอ้งเรยีนดงักลา่วไปยงัผูบ้ริหารระดบัสงูเพ่ือทราบ 

หรอืจา้งท่ีปรกึษาจากภายนอก เช่น ทนายความ นกับญัชี และผูต้รวจสอบบญัชีเพ่ือดาํเนินการตรวจสอบ 
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4. การดาํเนินการ คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสจะพิจารณาดาํเนินการตามความเหมาะสมกบัผูก้ระทาํผิดและสง่ขอ้มลู

ใหผู้แ้จง้เบาะแสทราบ โดยผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัแจง้ผลการสอบสวนภายใตก้ารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและการ

รกัษาความลบั 

2.5  สิ่งที่จะเกิดขึน้หลังจากการรายงานการกระทาํผิดน้ันถกูส่งออกไป 

ในขัน้ตอนการสอบสวน บริษัทจะสง่ขอ้มลูใหก้บัผูแ้จง้เบาะแสทราบ ซึ่งรวมถึงการยืนยนัการรบัรายงาน การขอขอ้มลูเพ่ิมเติม 

การยืนยนัว่าบริษัทไดเ้ริ่มการสอบสวน ผลการสอบสวนและการดาํเนินการท่ีเกิดขึน้ บริษัทอาจมีการรายงานใหผู้แ้จง้เบาะแส

ทราบในระหวา่งท่ีดาํเนินการสอบสวนอยูแ่ละจะพยายามใหข้อ้มลูตอบกลบัเก่ียวกบัการสอบสวนใหม้ากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้

 การกาํกบัดูแล 

3.1 คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการบริหารนโยบายนีอ้ยา่งเป็นอิสระ เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และเป็น

ท่ียอมรบั โดยคณะกรรมการประกอบดว้ยกลุม่ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีรบัผิดชอบตอ่การนาํนโยบายการแจง้เบาะแสไปปฏิบตัิ

ใหม้ีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3.2 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทรบัผิดชอบในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสอย่างเต็มท่ีและจะดาํเนินการเพ่ือคุม้ครองตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสอย่าง

สมเหตสุมผล ซึ่งจะมีเพียงคณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสเท่านัน้ท่ีรบัทราบขอ้มลู เวน้แตเ่รื่องนัน้ๆ จะตอ้งมีการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรอืไดร้บัความยินยอมจากผูแ้จง้เบาะแสแลว้ 

คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสยงัมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการอนมุตัิมาตรการเพ่ือคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสจากการเอาผิดและมี

อาํนาจในการดาํเนินการตา่งๆ ดงันี ้

• เสนอใหผู้แ้จง้เบาะแสลางานในระหวา่งขัน้ตอนการสอบสวน 

• ใหย้า้ยไปยงัแผนกอ่ืน หนว่ยธุรกิจอ่ืน หรอืท่ีตัง้ของสาํนกังานแหง่อ่ืนๆ และ 

• ติดตามตรวจสอบวา่ผูแ้จง้เบาะแส จะไมถ่กูลงโทษในทางหนา้ท่ีการงานในขณะท่ีทาํงานใหก้บับรษัิท  

บริษัทหา้มมิใหล้งโทษบุคคลใดก็ตามท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้กลา่วหาเก่ียวกบัการกระทาํผิดตามนโยบายนีโ้ดยสจุริต ซึ่ง

หมายรวมถึงการกลา่วโทษ การเอาผิด การเปลี่ยนหนา้ท่ีการทาํงาน การเปลี่ยนแปลงสิ่งอาํนวยความสะดวกในการจา้ง

งาน  การเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดในการรายงาน ความเสยีหายตอ่โอกาสในการทาํงานหรอืช่ือเสยีง การคกุคามท่ีจะทาํสิ่ง

เหลา่นีห้รอืการละเวน้โดยเจตนาท่ีสรา้งความเสยีหายตอ่บคุคลนัน้ 

3.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการแจ้งเบาะแส 

นโยบายนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคลอ้งกับค่านิยม แนวทางปฏิบัติ การปรบัปรุง ตลอดจนกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบรษัิท อนึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสและ

จะมีการแจง้ใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุรายทราบก่อนโดยทั่วกนั 
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