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นโยบายการแจ้งเบาะแส 

วัตถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องนโยบำยกำรแจง้เบำะแสฉบบันีค้ือเพื่อใหพ้นกังำนบริษัทฯ  (ตำมค ำจ ำกัดควำมขำ้งล่ำงนี)้ ซึ่ง

พบเห็นกำรกระท ำที่ขดัต่อจรยิธรรมหรือไม่เหมำะสม (ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดั

เพียงกำรกระท ำที่อำจเป็นกำรฉ้อโกง กำรทุจริต หรือกำรกระท ำผิดและควำมผิดปกติอย่ำงรำ้ยแรงอื่นๆ) 

สำมำรถติดต่อคณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแสโดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้บงัคับบัญชำตำมสำยงำนของตน

ทรำบและไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผูแ้จง้เบำะแสไดร้ะบตุวัตนมำดว้ย ไอวีแอลขอ

รบัรองว่ำจะใหก้ำรคุม้ครองขอ้มลูระบตุวัตนดงักล่ำว  

นโยบำยฉบบันีอ้นญุำตใหผู้อ้ื่นตำมที่ระบใุน "ขอบเขต" ติดต่อคณะอนกุรรมกำรกำรแจง้เบำะแสดว้ยเช่นกนั 

2. นโยบำยฉบบันีก้ ำกบัดแูลกำรแจง้เบำะแสและกำรสอบสวนขอ้กล่ำวหำที่เก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม 

คณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสมีสิทธิพิเศษที่จะตัดสินใจว่ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ มีควำมเหมำะสมที่จะ

ด ำเนินกำรสอบสวนหรือไม่ในทุกกรณี โดยจะพิจำรณำว่ำตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรสอบสวนที่เหมำะสม

อย่ำงเต็มรูปแบบซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบำย กฎหมำยและระเบียบท่ีบงัคบัใชห้รือไม่ 

3. กำรแจง้เบำะแสและกำรสอบสวนขอ้กล่ำวหำที่เก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมภำยใตน้โยบำยฉบบันีอ้ำจ

ส่ือเป็นนยัถึงกำรด ำเนินกำรกับขอ้มลูส่วนบุคคลภำยใตข้อบเขตควำมหมำยของกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลของสหภำพยุโรป หรือระเบียบอื่นใดในดำ้นขอ้มลูส่วนบุคคล เมื่อมีกำรด ำเนินกำรกับขอ้มลูส่วนบุคคล 

กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปตำมหมวด "ควำมเป็นส่วนตัว" ในนโยบำยกำรแจง้เบำะแสฉบับนี ้ถอ้ย

แถลงว่ำดว้ยควำมเป็นส่วนตัว และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ที่สอดคลอ้งกับกฎหมำยและระเบียบ (ในทอ้งถิ่น) ดำ้น

ขอ้มลูส่วนบคุคล 

ขอบเขต 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชก้บัคณะกรรมกำรบรหิำร ฝ่ำยบรหิำร พนกังำน พนกังำนฝึกหดัของบรษิัทฯ และบคุคลที่

มิใช่พนกังำนแต่ไดร้บัอนญุำตใหด้ ำเนินกำรแทนหรือเป็นตวัแทนของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ ดว้ย 
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ค าจ ากดัความและค าย่อ 

ข้อก าหนดนโยบาย 

1. การเปิดเผยโดยได้รับความคุม้ครอง 

1.1. ผูแ้จง้เบำะแสอำจเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบั: 

1.1.1. กำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมถึงหลกัจรยิธรรมของบรษิัทฯ และกำร

กระท ำใดๆ ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประโยชนท์ำงธุรกิจของบรษิัทฯ 

1.1.2. กำรกระท ำใดๆ ที่ฝ่ำฝืนขอ้บงัคบับรษิัท รวมถึงกฎ ระเบียบ ประกำศ และนโยบำยใดๆ ของบรษิัทฯ 

1.1.3. กำรกระท ำใดๆ ที่ขดัต่อกฎหมำยภำยใตก้ฎหมำยทอ้งถิ่นหรือนำนำชำติ 

 
1  “บริษัทในเครือ” หมำยถึง บริษัทหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมในลกัษณะเดียวกับบริษัทฯ ค ำว่ำ “ควบคุม” และค ำที่มี
ควำมหมำยที่เกี่ยวขอ้งทัง้ “กำรควบคมุ” หรือ “ถกูควบคมุ” หรือ “อยู่ภำยใตก้ำรควบคมุรว่มกนั” หมำยถึง กำรเป็นเจำ้ของตำมกฎหมำย (Legal Ownership) หรือกำรเป็นผู้
ไดร้บัผลประโยชน ์(Beneficial or Equitable Ownership) ทัง้ในทำงตรงและทำงออ้ม ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 (หำ้สิบ) ของหุน้ที่จดทะเบียนและช ำระแลว้ในบริษัทหรือนิติ
บคุคลนัน้ 

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล บรษิัท อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทในเครือ1 ทัง้หมด 

ผู้แจ้งเบาะแส 
หมำยถึงบุคคลใดก็ตำมที่ไดท้  ำกำรเปิดเผยกำรกระท ำที่ขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้
พบเห็น โดยที่จะไดร้บัควำมคุม้ครองในกำรกระท ำดงักล่ำว 

คณะอนุกรรมการการแจ้ง
เบาะแส 

หมำยถึงคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ท ำหน้ำที่
สอบสวนกำรเปิดเผยขอ้มลูที่กระท ำโดยผูแ้จง้เบำะแส  

การเปิดเผยโดยได้รับความ
คุ้มครอง 

หมำยถึงกำรส่ือสำรใดๆ ท่ีกระท ำดว้ยเจตนำดี โดยมีควำมเชื่อโดยสุจริตว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลพอที่จะเกิดควำมกงัวล และเป็นกำรเปิดเผยขอ้มลูหรือแจง้หลกัฐำนกำร
กระท ำที่ขัดต่อหลักจริยธรรมหรือไม่เหมำะสม บริษัทฯ และฝ่ำยบริหำรจะไม่เปิดเผย
ตัวตนของผู้แจ้งเบำะแสและไม่ด ำเนินกำรอันไม่ยุติธรรมหรือเป็นกำรลงโทษ ซึ่ง
ประกอบดว้ยกำรเปล่ียนแปลงต ำแหน่งในกำรท ำงำน ลกัษณะงำน หรือสถำนท่ีท ำงำน
ของผูแ้จง้เบำะแส หรือระงบั ข่มขู่ คกุคำม หรือเลิกจำ้งผูแ้จง้เบำะแส 

ผู้ถูกกล่าวหา 
หมำยถึงบุคคลที่ถูกระบุว่ำมีส่วนเก่ียวข้องโดยบุคคลที่ไดร้ับควำมคุม้ครองในกำร
เปิดเผยขอ้มลู 
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2. ขั้นตอนการรายงาน 

กำรเปิดเผยขอ้มลูต่อคณะอนกุรรมกำรกำรแจง้เบำะแสสำมำรถกระท ำไดผ่้ำนช่องทำงที่ระบไุวด้ำ้นล่ำงนี:้ 

2.1. ทำงอีเมล : ethics@indorama.net หรือ  

2.2. ทำงเว็บไซต ์: http://whistleblower.indoramaventures.com 

2.3. ผูแ้จง้สำมำรถท ำกำรเปิดเผยขอ้มลูโดยไดร้บัควำมคุม้ครองต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนของตนไดโ้ดยตรง 

(ในกรณีที่ไม่มีแนวโนม้ที่จะเกิดควำมขัดแยง้ทำงประโยชน)์ ในกรณีดังกล่ำว ผูบ้ังคับบัญชำตำมสำยงำน

จะตอ้งท ำกำรแจง้ใหค้ณะอนกุรรมกำรกำรแจง้เบำะแสทรำบเรื่องโดยใชค้วำมระมดัระวงัในกำรปกปิดตวัตน

ของผูแ้จง้เบำะแสอย่ำงเหมำะสม 

2.4. ช่องทำงที่เหมำะสมในกำรเปิดเผยโดยไดร้บัควำมคุม้ครองไดแ้ก่ทำงอีเมลหรือกำรแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร

โดยใชภ้ำษำองักฤษ หำกเป็นกำรแจง้ดว้ยภำษำอื่น เนือ้หำกำรแจง้จะไดร้บักำรแปลเป็นภำษำองักฤษเพื่อ

ท ำกำรสอบสวนต่อไป 

2.5. ส ำหรับกำรรอ้งเรียนที่เก่ียวกับกำรกระท ำผิดโดยกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสผู้แจ้ง

สำมำรถส่งไปไดท้ี่ independentdirectors@indorama.net 

3. ขั้นตอนในการสอบสวนการเปิดเผยโดยได้รับความคุ้มครอง 

3.1. คณะอนกุรรมกำรกำรแจง้เบำะแสจะตดัสินว่ำกำรสอบสวนกำรเปิดเผยโดยไดร้บัควำมคุม้ครองนัน้เก่ียวขอ้ง

กับกำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบตัิตำมกฎหรือจริยธรรมหรือไม่ โดยท ำกำรตัดสินภำยใน 7 วันท ำกำรหลังจำกไดร้บั

เรื่อง หำกค ำรอ้งนั้นเป็นกำรกล่ำวหำสมำชิกรำยใดรำยหนึ่งของคณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแส กำร

เปิดเผยโดยไดร้บัควำมคุม้ครองจะถูกส่งไปยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งจะเริ่มกำรสอบสวนโดย

แต่ตัง้คณะอนกุรรมกำรเฉพำะกิจอนัประกอบดว้ยผูบ้รหิำรที่ไม่เก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำที่ถกูเปิดเผย 

3.2. หำกคณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแสตดัสินว่ำกำรเปิดเผยโดยไดร้บัควำมคุม้ครองดงักล่ำวไม่เขำ้ข่ำยที่จะ

เริ่มกำรสอบสวน จะมีกำรแจง้และชีแ้จงเหตผุลต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน 

และกำรก ำกับดูแลกิจกำร ("NCCG") คณะกรรมกำร NCCG อำจเพิกถอนกำรตัดสินใจดังกล่ำวหำก

เห็นสมควร 

3.3. หำกคณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแสพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรเปิดเผยโดยไดร้บัควำมคุม้ครองดงักล่ำวนัน้

ถูกตอ้ง  คณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแสจะมอบหมำยให้ทีมสอบสวนผู้ที่จะท ำหน้ำที่ด  ำเนินกำรกำร

สอบสวนดว้ยควำมเป็นอิสระ มีควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำง มีควำมยตุิธรรม และซื่อสตัยใ์นระดบัสงูสดุ 

3.4. โดยปกติแลว้ ผูถู้กกล่ำวหำจะไดร้บัแจง้ใหท้รำบถึงขอ้กล่ำวหำตัง้แต่กำรเริ่มกำรสอบสวนอย่ำงเป็นทำงกำร

และไดร้บัโอกำสแกต้่ำงในระหว่ำงกำรสอบสวน 
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3.5. หำ้มมิใหผู้ถู้กกล่ำวหำกระท ำกำรเพื่อแทรกแซงกำรสอบสวน ซึ่งรวมถึงหำ้มไม่ใหม้ีกำรยึด ท ำลำย หรือยุ่ง

เก่ียวใดๆ กับหลักฐำน และกำรชกัจงู อบรมสั่งสอน หรือข่มขู่พยำนโดยเด็ดขำด กำรกระท ำใดๆ ในลกัษณะ

ดงักล่ำวจะถือว่ำมีควำมผิดตอ้งโทษทำงวินยั 

3.6. ทีมสอบสวนจะส่งรำยงำนผลกำรสอบสวนใหแ้ก่คณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแสพรอ้มหลกัฐำน (หำกมี) 

ภำยในหนึ่งเดือนหลังจำกที่ไดร้ับกำรเปิดเผยข้อมูลโดยไดร้ับควำมคุม้ครอง คณะอนุกรรมกำรกำรแจง้

เบำะแสอำจพิจำรณำอนมุตัิใหม้ีกำรขยำยระยะเวลำได ้

4. ขั้นตอนหลังจากการสอบสวนข้อมูลการเปิดเผยโดยได้รับความคุ้มครอง 

4.1. แมว้่ำผูถู้กกล่ำวหำจะมีสิทธิอื่นใดตำมกฎหมำยหรือภำยใตน้โยบำยกำรแจง้เบำะแสฉบบันี ้ผูถู้กกล่ำวหำมี

สิทธิที่จะไดร้บัแจง้ใหท้รำบถึงผลลพัธข์องกำรสอบสวน โดยหำกขอ้กล่ำวหำไม่มีมลู จะมีกำรปรกึษำกบัผูถ้กู

กล่ำวหำว่ำกำรเปิดเผยผลกำรสอบสวนสู่สำธำรณะจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถูกกล่ำวหำและบริษัทฯ 

หรือไม่   

4.2. หำกกำรสอบสวนให้ข้อสรุปว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรอันไม่เหมำะสมหรือขัดต่อหลักจริยธรรมจริง 

คณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแสจะแนะน ำใหม้ีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขที่เหมำะสมหรือกำรด ำเนินกำรทำง

วินยัที่เห็นว่ำจ ำเป็น 

4.3. หำกกำรสอบสวนให้ข้อสรุปว่ำผู้แจ้งเบำะแสไดท้ ำกำรแจ้งที่เป็นเท็จดว้ยควำมประสงคร์ำ้ย หรือผู้แจ้ง

เบำะแสดังกล่ำวไดท้ ำกำรเปิดเผยขอ้มลูโดยไดร้บัควำมคุม้ครองโดยอำ้งอิงจำกขอ้เท็จจริงที่ตนรูแ้ก่ใจว่ำ

มิไดเ้ป็นควำมจรงิแต่อย่ำงใด ผูแ้จง้เบำะแสจะถกูด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมหรือถกูด ำเนินกำรทำงวินยั 

5. ความเป็นส่วนตัว 

5.1. ไอวีแอลขอรบัรองว่ำทำงบริษัทฯ ไดท้ ำกำรรกัษำควำมลบัของขอ้มลูที่ไดร้บัมำ มีด ำเนินกำรต่อขอ้มลูส่วน

บคุคลอย่ำงปลอดภยั และมีกำรปกป้องตวัตนของผูแ้จง้เบำะแสและผูอ้ื่นท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด 

5.2. หำกมีและเมื่อมีกำรด ำเนินกำรกับขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแสจะ

ด ำเนินกำรภำยใตห้ลักกำรกำรจัดเก็บข้อมูลเฉพำะที่จ ำเป็น โดยคณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสจะ

ด ำเนินกำรกับขอ้มลูส่วนบุคคล (เพิ่มเติม) อย่ำงเหมำะสม เฉพำะในส่วนที่เก่ียวขอ้ง และเท่ำที่จ  ำเป็นในแต่

ละกรณีเท่ำนัน้ 

5.3. หำกมีและเมื่อมีกำรด ำเนินกำรกับขอ้มลูส่วนบุคคลใดๆ คณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแสจะตีควำมของ

ข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทเฉพำะกรณี และจะระบุตัวผู้ที่ไดร้บัผลกระทบ เพื่อก ำหนดสิทธิในขอ้มูล กำร

เขำ้ถึง และกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง โดยอนุญำตใหม้ีกำรจ ำกดัสิทธิไดเ้ป็นรำยกรณี ตรำบใดที่คณะอนกุรรมกำร

กำรแจง้เบำะแสสำมำรถแสดงบนัทึกเอกสำรของเหตผุลประกอบกำรตดัสินใจดงักล่ำวได ้
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5.4. คณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแสจะมอบส ำเนำถอ้ยแถลงว่ำดว้ยควำมเป็นส่วนตวัใหแ้ก่ผูแ้จง้เบำะแสและ

บุคคลอื่นๆ ที่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปิดเผยโดยไดร้บัควำมคุม้ครองทุกคน เพื่อแจง้ใหท้รำบว่ำจะมีกำร

ด ำเนินกำรกับขอ้มูลส่วนตัวของตน ซึ่งกำรมอบเอกสำรนีจ้ะเกิดขึน้โดยเร็วที่สุดหลังจำกกำรเปิดเผยโดย

ไดร้บัควำมคุม้ครองและตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

5.5. อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กำรแจง้ใหผู้ถ้กูกล่ำวหำทรำบเรื่องตัง้แต่แรกเริ่มอำจส่งผลเสียต่อเรื่องดงักล่ำวได ้

ซึ่งในกรณีเช่นนั้นอำจมีกำรเปล่ียนแปลงแนวทำงกำรด ำเนินกำรกับขอ้มูลส่วนบุคคลบำงส่วนโดยเฉพำะ 

(โปรดดยู่อหนำ้ 5.3 ขำ้งตน้ประกอบ) 

5.6. ทั้งนี ้กำรแจง้เรื่องขำ้งตน้ให้บุคคลที่สำมทรำบอำจก่อให้เกิดผลเสียได ้ดังนั้นคณะอนุกรรมกำรกำรแจง้

เบำะแสจะตัดสินใจเป็นรำยกรณีว่ำกำรแจ้งให้บุคคลที่สำมทรำบนั้นเหมำะสมหรือไม่ โด ยหนึ่งใน

สถำนกำรณน์ั้นอำจน ำไปสู่กรณีที่ตอ้งมีกำรด ำเนินกำรกับขอ้มูลเพิ่มเติม อันอำจเป็นกำรรุกล ำ้ควำมเป็น

ส่วนตวัมำกยิ่งขึน้ 

5.7. คณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้อื่นมิไดม้ีกำรเปิดเผย

ออกไปจำกกำรตอบสนองต่อค ำรอ้งขอสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลู 

5.8. คณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแสจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรรกัษำขอ้มูลอย่ำง

เหมำะสมโดยขึน้อยู่กับแต่ละกรณี ขอ้มลูส่วนบุคคลจะอำจถูกเก็บรกัษำไวเ้ป็นระยะเวลำที่ยำวนำนขึน้โดย

จะพิจำรณำถึงวตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนินกำรกบัขอ้มลูดงักล่ำว 

6. การไมต่อบโต้ผู้ร้องเรียน 

6.1. ไอวีแอลห้ามและมิใหม้ีกำรตอบโตโ้ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำยต่อพนกังำนหรือบคุคลใดๆ อย่างเด็ดขาด โดย

หำ้มมิใหม้ีกำรตอบโตโ้ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำยในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงกำรลงโทษทำงวินยั กำรโตต้อบโดย

ใชก้ ำลัง กำรข่มขู่ หรือกำรตอบโตใ้นรูปแบบอื่นๆ ที่เก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ไดร้บัควำม

คุม้ครองตำมกฎหมำย 

6.2. นโยบำยนีจ้ะใหค้วำมคุม้ครองต่อกำรรำยงำน ขอ้กังวล หรือกำรรอ้งเรียนใดๆ โดยสจุริตอย่ำงเต็มที่ แมว้่ำ

ภำยหลงักำรสอบสวนจะไดผ้ลสรุปว่ำรำยงำน ค ำถำม หรือขอ้กังวลนัน้ไม่มีมลูก็ตำม โดยบุคคลใดก็ตำมที่

ยื่นขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบักำรละเมิดหรือสงสยัว่ำมีกำรละเมิดจะตอ้งกระท ำกำรโดยสจุรติและมีเหตผุลอนัควร

เชื่อไดว้่ำขอ้มลูที่เปิดเผยนัน้ไดบ้่งชีว้่ำมีกำรละเมิดนโยบำยของไอวีแอลหรือละเมิดกฎหมำย ทัง้นี ้ส ำหรบัขอ้

กล่ำวหำใดๆ ที่พิสจูนแ์ลว้ว่ำไม่มีมลูและถกูสรำ้งขึน้โดยมีเจตนำรำ้ยหรือผูร้อ้งเรียนรูอ้ยู่แลว้ว่ำเป็นเท็จ จะ

ถือเป็นควำมผิดทำงวินยัอย่ำงรำ้ยแรง 
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การบังคับใช ้

ในกรณีที่ข้อก ำหนดใดของนโยบำยฉบับนีข้ัดแยง้กับกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวขอ้งในทอ้งถิ่นใด ซึ่งเป็นผลใหข้อ้ก ำหนดดงักล่ำวตกเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบังคับใชไ้ด ้ใหพ้ิจำรณำและยึดตำม
กฎหมำย ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงำนก ำกบัดแูลในทอ้งถิ่นนัน้เป็นหลกั 

ทัง้นี ้หำกหน่วยงำนธุรกิจหรือสถำนท่ีใดมีแนวปฏิบตัิที่เขม้งวดยิ่งกว่ำนโยบำยฉบบันีห้รือธรรมเนียมปฏิบตัิที่ยึดถือกัน
อยู่ ใหพ้ิจำรณำและยึดถือแนวปฏิบตัิที่มีควำมเขม้งวดมำกกว่ำนัน้ป็นหลกั 

เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1. ถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นสว่นตวัส าหรับการแจ้งเบาะแส ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส 

1.1. นโยบายความเป็นส่วนตวั 

เรำ บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกัด (มหำชน) และและบริษัทในเครือ (ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกนัว่ำ  

“ไอวีแอล”) มุ่งมั่นที่จะใหค้วำมเคำรพและปกป้องควำมเป็นส่วนตวัของท่ำน โดยถอ้ยแถลงว่ำดว้ยควำม

เป็นส่วนตัวฉบับนีร้ะบุถึงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติของเรำในกำรเก็บรวบรวมและใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกรำยงำนกำรแจ้งเบำะแสที่ถูกส่งมำผ่ำนเว็บไซตแ์ละอีเมล หำกท่ำนมี

ค ำถำมหรือขอ้กังวลเก่ียวกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนีห้รือขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน สำมำรถ

ติดต่อเรำไดท้ี่ ethics@indorama.net 

1.2. ข้อมูลสว่นบคุคลใดบ้างทีเ่ราอาจเก็บรวบรวม วิธกีารเก็บรวมรวมและวิธีใช ้

เรำอำจเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนดว้ยวิธีกำรใดวธีิกำรหนึง่ดงัต่อไปนี ้: 

1.2.1. ข้อมูลสว่นบคุคลจากรายงานการแจ้งเบาะแสทีถู่กส่งมาผ่านเว็บไซตแ์ละอีเมล : 

จำกกำรรำยงำนภำยใตน้โยบำยกำรแจง้เบำะแส เรำอำจมีกำรจดัเก็บขอ้มลูเช่น ชื่อของท่ำน 

อีเมล ประเทศที่ท่ำนอำศยั บรษิัทท่ีท่ำนท ำงำน ขอ้มลูที่เก่ียวกบักำรท ำงำน และขอ้มลูอื่นๆ ที่ท่ำน

ประสงคจ์ะเปิดเผยแก่เรำ ซึ่งในกรณีที่มีกำรใชข้อ้มลูดงักล่ำว เรำจะด ำเนินกำรดว้ยควำมยตุิธรรม

และโปรง่ใส และจะด ำเนินกำรโดยปกป้องสิทธิในขอ้มลูของแต่ละบคุคล 

1.3. ความปลอดภัย 

ไอวีแอลมีมำตรกำรป้องกันทำงดำ้นเทคนิคและองคก์รอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ สอดคลอ้งกับ

มำตรฐำนของอุตสำหกรรม และมีระบบที่ทนัสมยัส ำหรบักำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคล 

อำทิ กำรป้องกันกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขของขอ้มลูที่จดัเก็บไว ้ระบบป้องกันขอ้มลูสญูหำย ระบบป้องกัน

ขอ้มลูถูกท ำลำย รวมถึงระบบป้องกันกำรประมวลหรือเขำ้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดร้บัอนุญำต ทัง้นี ้บริษัทจะ
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ปกป้องลกัษณะของขอ้มลูและจดักำรควำมเส่ียงที่ขอ้มลูจะถกูเปิดเผย ไม่ว่ำจะเกิดขึน้จำกกำรกระท ำของ

มนษุย ์สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพหรือทำงธรรมชำติ 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บในฐำนข้อมูลที่ปลอดภัยและมีกำรจัดกำรกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำง

เคร่งครดั โดยรำยงำนท่ีถูกส่งเขำ้มำจะถูกจดัใหเ้ป็นขอ้มูลลบัและขอ้มลูที่มีควำมละเอียดอ่อนซึ่งเปิดเผย

โดยผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) ทั้งนี ้ ผู้แจ้งเบำะแสอำจมีกำรเปิดเผยตัวตนในรำยงำนกำรแจ้ง

เบำะแสหรือไม่ก็ได ้โดยผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถแจง้เบำะแสโดยไม่เปิดเผยตวัตนได ้โดยระบบป้องกันเชิง

รุกไดช้ีใ้หเ้ห็นว่ำทัง้ขอ้มลูส่วนบุคคลและตวัตนของผูแ้จง้เบำะแสจะไม่ถูกน ำไปเปิดเผยต่อทัง้หน่วยงำน

ภำยในและภำยนอกโดยไม่ไดผ่้ำนกำรพิจำรณำจำกคณะอนกุรรมกำรกำรแจง้เบำะแสก่อน 

มำตรกำรดำ้นควำมปลอดภัยเพื่อกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ปลอดภัยและเป็น

ควำมลบั จะรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง : 

1.3.1. จ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งจะอนญุำตเฉพำะพนกังำนของไอวีแอลท่ีเก่ียวขอ้งและ

จ ำเป็นตอ้งเขำ้ถึงขอ้มลูเท่ำนัน้ เช่น กำรตอบกลบัไปยงัผูแ้จง้เบำะแส 

1.3.2. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันไม่ว่ำจะในเชิงกำยภำพ อิเล็กทรอนิกส ์กำรบริหำร เทคนิค  

และกระบวนกำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมำยและกฎระเบียบ เพื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่ำนจำกกำรเข้ำถึง กำรเปล่ียนแปลงแก้ไข กำรเปิดเผย และกำรท ำลำยโดยไม่ไดร้ับอนุญำต

หรือไม่เหมำะสม 

1.3.3. พนกังำนไอวีแอลท่ีละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลจะตอ้งถกูลงโทษทำงวินยัอย่ำงเครง่ครดั 

1.3.4. เพื่อป้องกันกำรเขำ้ถึงรหสัผ่ำนและขอ้มูลในคอมพิวเตอรข์องท่ำนโดยไม่ไดร้บัอนุญำต ท่ำนควร

ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่ำท่ำนไดอ้อกจำกระบบหลงัจำกใชง้ำนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใชร้่วมกนักบัผูอ้ื่น

แลว้เสมอ 

1.4. เราอาจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของท่านกบับุคคลใดบ้าง (ผู้รับหรือประเภทผู้รับข้อมูลสว่น

บุคคล) 

1.4.1. ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนท่ีไอวีแอลจดัเก็บนัน้จะถกูเก็บอยู่ที่ระบบฐำนขอ้มลูหนึ่งหรือมำกกว่ำนัน้ 

ซึ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนหรือบคุคลภำยนอก โดยหน่วยงำนหรือบคุคลภำยนอกนัน้จะไม่ใชห้รอื

เขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนได ้เวน้แต่จะเป็นไปเพื่อกำรจดัเก็บขอ้มลูบนระบบ cloud storage 

และกำรดึงข้อมูลออกจำกระบบเท่ำนั้น  โดยท่ำนสำมำรถขอข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงำนหรือ

บคุคลภำยนอกที่ท  ำงำนรว่มกบัไอวีแอลในเรื่องนีไ้ดโ้ดยส่งอีเมลมำที่ ethics@indorama.net 
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1.4.2. เมื่อมีกำรรอ้งขอ หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย อำจมีกำรส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่

หน่วยงำนก ำกบัดแูล หน่วยงำนภำครฐัระดบัทอ้งถิ่นหรือระดบัประเทศ และหน่วยงำนซึ่งบงัคบัใช้

กฎหมำย เช่น ส ำนกังำนต ำรวจ เป็นตน้ และเรำอำจแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลในรูปแบบของขอ้มลู

อันเป็นควำมลับแก่หน่วยงำนก ำกับดูแล เช่น หน่วยงำนก ำกับดูแลนโยบำยทำงดำ้นกำรเงิน 

(Financial Conduct Authorityเพื่อใหเ้ป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและเพื่อวัตถุประสงคใ์นกำร

บงัคบัใชก้ฎหมำย เรำอำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลในรูปแบบของขอ้มลูอนัเป็นควำมลบัต่อบำง

หน่วยงำนที่มีอ  ำนำจได้ (อำทิ รัฐบำลหรือ หน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวข้องในกำรบังคับใช้

กฎหมำย) ในกำรนีอ้ำจหมำยควำมไดว้่ำขอ้มลูส่วนบุคคลจะถูกโอนหรือส่งออกไปภำยนอกเขต

เศรษฐกิจแห่งสหภำพยโุรป (European Economic Area) 

1.5. การโอนหรือส่งออกข้อมูลส่วนบุคคล 

1.5.1. ไอวีแอลมีบรษิัทในเครืออยู่ในหลำยประเทศ และเรำมีกำรโอนถ่ำยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัท่ำน

เฉพำะภำยในบรษิัท 

1.5.2. เรำมีกำรโอนถ่ำยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงบริษัทในเครือของเรำตำมวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ไว้

ขำ้งตน้ 

1.5.3. ขอ้มลูส่วนตวัของท่ำนถกูจดัเก็บไวใ้นระบบฐำนขอ้มลู บนระบบกำรจัดเก็บบน cloud ที่ด  ำเนินกำร

โดยบคุคลภำยนอกซึ่งท ำงำนรว่มกบัไอวีแอล หรือรว่มกบัคณะอนกุรรมกำรแจง้เบำะแส 

1.5.4. ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัทัง้หมดจะถกูปกป้องในระดบัท่ีเหมำะสม (ตำมที่ก ำหนดในกฎระเบียบว่ำ

ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีผลบงัคบัใช)้ และ/หรือมีมำตรกำรป้องกันท่ีเหมำะสม 

1.5.5. ในกรณีที่เรำมีกำรโอนถ่ำยขอ้มลูส่วนบุคคลขำ้มเขตอ ำนำจรฐัของท่ำน เรำจะโอนถ่ำยขอ้มลูส่วน

บุคคลไปยังประเทศที่มีระดับกำรปกป้องและใหค้วำมคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเพียงพอ 

หรือเรำจะด ำเนินกำรเพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีมำตรกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม 

1.6. การเก็บรับษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไวใ้นระยะเวลำที่จ  ำเป็นอย่ำงสมเหตุสมผลตำมควำมจ ำเป็น

ตำมหนำ้ที่ที่เรำมีต่อกำรรำยงำนแจง้เบำะแสของท่ำน หรือเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งนั่น

หมำยควำมว่ำเรำอำจจะมีกำรเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 5 ปี โดยภำยหลงั

จำกระยะเวลำดังกล่ำว ไอวีแอลจะท ำกำรลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนออกจำกระบบของไอวีแอล

ทั้งหมด เวน้แต่หำกเขำ้ขอ้ยกเวน้ที่ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถถูกลบได ้เรำจะท ำใหข้อ้มลูนัน้
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เป็นขอ้มลูที่ไม่เปิดเผยตวัตนหรือท ำกำรเขำ้รหสัเพื่อใหม้ั่นใจว่ำตวัตนของท่ำนจะไดร้บักำรปกป้องและไม่

ถกูเปิดเผย 

1.7. สิทธขิองท่าน 

ท่ำนมีสิทธิที่จะ : 

1.7.1. ขอเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน และขอรำยละเอียดกำรประมวลผลขอ้มลูโดยไอวีแอล 

1.7.2. ขอใหม้ีกำรแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนหำกขอ้มลูดงักล่ำวไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้น 

1.7.3. ขอใหล้บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 

1.7.4. ขอจ ำกดักำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนโดยไอวีแอล 

1.7.5. คดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 

1.7.6. รอ้งเรียนต่อหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

1.7.7. เพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนที่เคยใหไ้วแ้ก่เรำได ้ไม่ว่ำเวลำใดก็ตำม 

หำกคุณตอ้งกำรใชสิ้ทธิของท่ำนตำมที่กล่ำวขำ้งตน้อนัเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำน

สำมำรถติดต่อเรำไดท้ี่ ethics@indorama.net 

1.8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวของเรา 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีไ้ดถ้กูปรบัปรุงแกไ้ขครัง้ล่ำสดุเมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2565 และเรำ

จะมีกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงที่อำจเกิดขึน้ในนโยบำยนีใ้หท้่ำนทรำบตำมควำมจ ำเป็น อย่ำงไรก็ตำม ขอ

แนะน ำใหท้่ำนโปรดอ่ำนและศึกษำนโยบำยนีเ้ป็นครัง้ครำว เพื่อที่จะไดร้บัทรำบนโยบำยที่มีกำรปรบัปรุง

แกไ้ขและเป็นปัจจบุนั 

1.9. รายละเอียดการตดิตอ่ 

หำกท่ำนมีข้อกังวลเก่ียวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน สำมำรถติดต่อเรำไดท้ี่  

ethics@indorama.net 

1.10. ข้อมูลเพิ่มเติม 

ท่ำนสำมำรถอ่ำนขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีที่เรำจดักำรกบัขอ้มลูส่วนตวัของท่ำนผ่ำนทำงนโยบำยกำร

แจง้เบำะแสไดท้ี่: 

http://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/policies 
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ประวัติการปรับปรุงเนือ้หา 

ฉบับ อนุมตัิโดย วันทีอ่นุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ตน้ฉบบั คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2556  
วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2556 

- 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 1 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 1/2557  
วนัท่ี 12 มกรำคม 2557 

- 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 2 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2558 
วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ ์2558 

- 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 3 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 1/2562 
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2562 

• ข้อมูล เพิ่ ม เ ติ ม เ ก่ี ย วกับขั้ นตอนก ำ ร
ด ำเนินกำรกับข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนด  GDPR และข้อก ำหนด
เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนตวัอื่นๆ 

• เพิ่มถอ้ยแถลงว่ำดว้ยควำมเป็นส่วนตัวใน

หวัขอ้เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 4 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2565 
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2565 

• ลบกำรส่งจดหมำยออกจำกทำงเลือก
ส ำหรบัช่องทำงกำรแจง้เบำะแส 

• แกไ้ขขอ้มลูในหวัขอ้ขัน้ตอนในกำรสอบสวน
กำรเปิดเผยโดยไดร้บัควำมคุม้ครอง 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 5 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2566 
วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2566 

• เพิ่มหวัขอ้เรื่องกำรไม่ตอบโตผู้ร้อ้งเรียน 

 

 

 

 


