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นโยบายการแจ้งเบาะแส 

วัตถุประสงค์ 

1. วตัถปุระสงค์ของนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสฉบบันีค้ือเพื่อให้พนกังำนบริษัทฯ (ดงัที่นิยำมไว้ด้ำนลำ่งนี)้ ซึง่พบเห็น

กำรกระท ำที่ขดัตอ่จริยธรรมหรือไม่เหมำะสม (ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง

กำรกระท ำที่อำจเป็นกำรฉ้อโกง กำรทุจริต หรือกำรกระท ำผิดและควำมผิดปกติอย่ำงร้ำยแรงอื่นๆ) สำมำรถ

ติดตอ่คณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสโดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ บงัคบับญัชำตำมสำยงำนของตนทรำบและ

ไมต้่องเปิดเผยตวัตนของผู้แจ้ง อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีที่ผู้แจ้งเบำะแสได้ระบตุวัตนมำด้วย ไอวีแอลขอรับรองว่ำ

จะให้กำรคุ้มครองข้อมลูระบตุวัตนดงักลำ่ว  

นโยบำยฉบบันีอ้นญุำตให้ผู้อื่นตำมที่ระบใุน "ขอบเขต" ติดตอ่คณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสด้วยเช่นกนั 

2. นโยบำยฉบบันีก้ ำกบัดแูลกำรแจ้งเบำะแสและกำรสืบสวนข้อกลำ่วหำที่เก่ียวข้องกบักำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม 

คณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสมีสิทธิพิเศษที่จะตัดสินใจว่ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ มีควำมเหมำะสมที่จะ

ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไม่ในทุกกรณี โดยจะพิจำรณำว่ำต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรสืบสวนที่เหมำะสม

อยำ่งเต็มรูปแบบซึง่สอดคล้องกบันโยบำย กฎหมำยและระเบียบท่ีบงัคบัใช้หรือไม่ 

3. กำรแจ้งเบำะแสและกำรสบืสวนข้อกลำ่วหำที่เก่ียวข้องกบักำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมภำยใต้นโยบำยฉบบันีอ้ำจ

สื่อเป็นนยัถึงกำรด ำเนินกำรกบัข้อมลูสว่นบุคคลภำยใต้ขอบเขตควำมหมำยของกฎหมำยคุ้มครองข้อมลูสว่น

บคุคลของสหภำพยโุรป หรือระเบียบอื่นใดในด้ำนข้อมลูส่วนบคุคล เมื่อมีกำรด ำเนินกำรกบัข้อมลูสว่นบคุคล 

กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องเป็นไปตำมหมวด "ควำมเป็นสว่นตวั" ในนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสฉบบันี ้ถ้อย

แถลงว่ำด้วยควำมเป็นส่วนตวั และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมำยและระเบียบ (ในท้องถ่ิน) ด้ำน

ข้อมลูสว่นบคุคล 

ขอบเขต 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้กบัคณะกรรมกำรบริหำร ฝ่ำยบริหำร พนกังำน พนกังำนฝึกหดัของบริษัทฯ และบคุคลที่

มิใช่พนกังำนแตไ่ด้รับอนญุำตให้ด ำเนินกำรแทนหรือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ด้วย 
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ค าจ ากดัความและค าย่อ 

ข้อก าหนดนโยบาย 

1. การเปิดเผยโดยได้รับความคุ้มครอง 

1.1. ผู้แจ้งเบำะแสอำจเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบั: 

1.1.1. กำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนคูม่ือกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมถึงหลกัจริยธรรมของบริษัทฯ และกำร

กระท ำใดๆ ที่สง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ 

1.1.2. กำรกระท ำใดๆ ที่ฝ่ำฝืนข้อบงัคบับริษัท รวมถึงกฎ ระเบียบ ประกำศ และนโยบำยใดๆ ของบริษัทฯ 

1.1.3. กำรกระท ำใดๆ ที่ขดัตอ่กฎหมำยภำยใต้กฎหมำยท้องถ่ินหรือนำนำชำติ 

                                                
1  “บริษัทในเครือ” หมำยถึงบริษัทหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคมุ ได้รับกำรควบคมุ หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคมุในลกัษณะเดียวกับบริษัทฯ ค ำ

ว่ำ “ควบคมุ” และค ำที่มีควำมหมำยที่เก่ียวข้องทัง้ “กำรควบคมุ” หรือ “ถกูควบคมุ” หรือ “อยู่ภำยใต้กำรควบคมุร่วมกัน” หมำยถึงกำรเป็น
เจ้ำของตำมกฎหมำย (Legal Ownership) หรือเจ้ำของผู้ ได้รับผลประโยชน์ (Beneficial or Equitable Ownership) ทัง้ในทำงตรงและทำงอ้อม 
ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นที่จดทะเบียนและช ำระแล้วในบริษัทหรือนิติบคุคลนัน้ 

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในเครือ1 ทัง้หมด 

ผู้แจ้งเบาะแส 
หมำยถึงบุคคลใดก็ตำมที่ได้ท ำกำรเปิดเผยกำรกระท ำที่ขดัต่อหลกัจริยธรรมที่ตนได้
พบเห็น โดยทีจ่ะได้รับควำมคุ้มครองในกำรกระท ำดงักลำ่ว 

คณะอนุกรรมการการแจ้ง
เบาะแส 

หมำยถึงคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ท ำหน้ำที่
สบืสวนกำรเปิดเผยข้อมลูที่กระท ำโดยผู้แจ้งเบำะแส  

การเปิดเผยโดยได้รับความ
คุ้มครอง 

หมำยถึงกำรสื่อสำรใดๆ ที่กระท ำด้วยเจตนำดี โดยมีควำมเช่ือโดยสจุริตว่ำมีควำม
สมเหตสุมผลพอที่จะเกิดควำมกงัวล และเป็นกำรเปิดเผยข้อมลูหรือแจ้งหลกัฐำนกำร
กระท ำที่ขดัต่อหลกัจริยธรรมหรือไม่เหมำะสม บริษัทฯ และฝ่ำยบริหำรจะไม่เปิดเผย
ตัวตนของผู้ แจ้งเบำะแสและไม่ด ำเนินกำรอันไม่ยุติธรรมหรือเป็นกำรลงโทษ ซึ่ง
ประกอบด้วยกำรเปลีย่นแปลงต ำแหนง่ในกำรท ำงำน ลกัษณะงำน หรือสถำนที่ท ำงำน
ของผู้แจ้งเบำะแส หรือระงบั ขม่ขู ่คกุคำม หรือเลกิจ้ำงผู้แจ้งเบำะแส 

ผู้ถกูกล่าวหา 
หมำยถึงบุคคลที่ถูกระบุว่ำมีส่วนเก่ียวข้องโดยบุคคลที่ได้รับควำมคุ้มครองในกำร
เปิดเผยข้อมลู 
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2. ขัน้ตอนการรายงาน 

กำรเปิดเผยข้อมลูตอ่คณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสสำมำรถกระท ำได้ผำ่นช่องทำงที่ระบไุว้ด้ำนลำ่งนี:้ 

2.1. ทำงอีเมล : ethics@indorama.net หรือ  

2.2. ทำงจดหมำย : 

คณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแส 
ติดตอ่คณุริชำร์ด โจนส์ 
บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) 
75/102 โอเช่ียนทำวเวอร์ 2 ชัน้ 28  
ซอยสขุมุวิท 19 ถนนอโศก 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ 
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

2.3. ทำงเว็บไซต์ : http://whistleblower.indoramaventures.com 

2.4. ผู้แจ้งสำมำรถท ำกำรเปิดเผยข้อมลูโดยได้รับควำมคุ้มครองตอ่ผู้บงัคบับญัชำตำมสำยงำนของตนได้โดยตรง 

(ในกรณีที่ไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำมขดัแย้งทำงประโยชน์) ในกรณีดงักล่ำว ผู้บงัคบับญัชำตำมสำยงำน

จะต้องท ำกำรแจ้งให้คณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสทรำบเร่ืองโดยใช้ควำมระมดัระวงัในกำรปกปิดตวัตน

ของผู้แจ้งเบำะแสอยำ่งเหมำะสม 

2.5. ช่องทำงที่เหมำะสมในกำรเปิดเผยโดยได้รับควำมคุ้มครองได้แก่ทำงอีเมลหรือกำรแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร

โดยใช้ภำษำองักฤษ หำกเป็นกำรแจ้งด้วยภำษำอื่น เนือ้หำกำรแจ้งจะได้รับกำรแปลเป็นภำษำองักฤษเพื่อ

ท ำกำรสบืสวนตอ่ไป 

2.6. ส ำหรับกำรร้องเรียนที่เก่ียวกับกำรกระท ำผิดโดยกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสผู้ แจ้ง

สำมำรถสง่ไปได้ที่ independentdirectors@indorama.net 

3. ขัน้ตอนในการสืบสวนการเปิดเผยโดยได้รับความคุ้มครอง 

3.1. คณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสจะตดัสินว่ำกำรสืบสวนกำรเปิดเผยโดยได้รับควำมคุ้มครองนัน้เก่ียวข้อง

กบักำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบตัิตำมกฎหรือจริยธรรมหรือไม่ โดยท ำกำรตดัสินภำยใน 7 วนัท ำกำรหลงัจำกได้รับ

เร่ือง หำกค ำร้องนัน้เป็นกำรกล่ำวหำสมำชิกรำยใดรำยหนึ่งของคณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแส กำร

เปิดเผยโดยได้รับควำมคุ้มครองจะถกูสง่ไปยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่จะเร่ิมกำรสืบสวนโดยแต่

ตัง้คณะอนกุรรมกำรเฉพำะกิจอนัประกอบด้วยผู้บริหำรที่ไมเ่ก่ียวข้องกบักำรกระท ำที่ถกูเปิดเผย 
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3.2. หำกคณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสตดัสนิวำ่กำรเปิดเผยโดยได้รับควำมคุ้มครองดงักลำ่วไม่เข้ำข่ำยที่จะ

เร่ิมกำรสอบสวน จะมีกำรแจ้งและชีแ้จงเหตผุลตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน 

และกำรก ำกับดูแลกิจกำร ("NCCG") คณะกรรมกำร NCCG อำจเพิกถอนกำรตัดสินใจดงักล่ำวหำก

เห็นสมควร 

3.3. หำกคณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสตดัสินรับรองกำรเปิดเผยโดยได้รับควำมคุ้มครองดงักลำ่ว หวัหน้ำ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะด ำเนินกำรสบืสวนกำรฝ่ำฝืนตำมค ำกลำ่วหำ 

3.4. โดยปกติแล้ว ผู้ถกูกลำ่วหำจะได้รับแจ้งให้ทรำบถึงข้อกลำ่วหำตัง้แต่กำรเร่ิมกำรสืบสวนอย่ำงเป็นทำงกำร

และได้รับโอกำสแก้ตำ่งในระหวำ่งกำรสบืสวน 

3.5. ห้ำมมิให้ผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำกำรเพื่อแทรกแซงกำรสืบสวน ซึ่งรวมถึงห้ำมไม่ให้มีกำรยึด ท ำลำย หรือยุ่ง

เก่ียวใดๆ กบัหลกัฐำน และกำรชกัจงู อบรมสัง่สอน หรือขม่ขูพ่ยำนโดยเด็ดขำด กำรกระท ำใดๆ ในลกัษณะ

ดงักลำ่วจะถือวำ่มีควำมผิดต้องโทษทำงวินยั 

3.6. หวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะสง่รำยงำนผลกำรสืบสวนให้แก่คณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสพร้อม

หลักฐำน (หำกมี)  ภำยในหนึ่ง เดือนหลังจำกที่ ได้ รับข้อมูลกำรเปิดเผยโดยได้รับควำมคุ้ มครอง 

คณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสอำจพิจำรณำอนมุตัิให้มีกำรขยำยระยะเวลำได้ 

4. ขัน้ตอนหลังจากการสืบสวนข้อมูลการเปิดเผยโดยได้รับความคุ้มครอง 

4.1. แม้วำ่ผู้ถกูกลำ่วหำจะมีสทิธิอื่นใดตำมกฎหมำยหรือภำยใต้นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสฉบบันี ้ผู้ถกูกลำ่วหำมี

สทิธิที่จะได้รับแจ้งให้ทรำบถึงผลลพัธ์ของกำรสืบสวน โดยหำกข้อกลำ่วหำไม่มีมลู จะมีกำรปรึกษำกบัผู้ถกู

กล่ำวหำว่ำกำรเปิดเผยผลกำรสืบสวนสู่สำธำรณะจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถูกกล่ำวหำและบริษัทฯ 

หรือไม ่  

4.2. หำกกำรสืบสวนให้ข้อสรุปว่ำผู้ ถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำรอันไม่เหมำะสมหรือขัดต่อหลักจริยธรรมจริง 

คณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสจะแนะน ำให้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมหรือกำรด ำเนินกำรทำง

วินยัที่เห็นวำ่จ ำเป็น 

4.3. หำกกำรสบืสวนให้ข้อสรุปวำ่ผู้แจ้งเบำะแสได้ท ำกำรแจ้งที่เป็นเท็จด้วยควำมประสงค์ร้ำย หรือผู้แจ้งเบำะแส

ดงักลำ่วได้ท ำกำรเปิดเผยข้อมูลโดยได้รับควำมคุ้มครองโดยอ้ำงอิงจำกข้อเท็จจริงที่ตนรู้แก่ใจว่ำมิได้เป็น

ควำมจริงแตอ่ยำ่งใด ผู้แจ้งเบำะแสจะถกูด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสมหรือถกูด ำเนินกำรทำงวินยั 

5. ความเป็นส่วนตัว 

5.1. ไอวีแอลขอรับรองว่ำทำงบริษัทฯ ได้ท ำกำรรักษำควำมลบัของข้อมลูที่ได้รับมำ มีด ำเนินกำรต่อข้อมลูสว่น

บคุคลอยำ่งปลอดภยั และมีกำรปกป้องตวัตนของผู้แจ้งเบำะแสและผู้อื่นท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 
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5.2. หำกมีและเมื่อมีกำรด ำเนินกำรกับข้อมลูส่วนบุคคลใดๆ (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสจะ

ด ำเนินกำรภำยใต้หลกักำรกำรจัดเก็บข้อมูลเฉพำะที่จ ำเป็น โดยคณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสจะ

ด ำเนินกำรกบัข้อมลูสว่นบคุคล (เพิ่มเติม) อยำ่งเหมำะสม เฉพำะในสว่นที่เก่ียวข้อง และเท่ำที่จ ำเป็นในแต่

ละกรณีเทำ่นัน้ 

5.3. หำกมีและเมื่อมีกำรด ำเนินกำรกบัข้อมลูส่วนบุคคลใดๆ คณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสจะตีควำมของ

ข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทเฉพำะกรณี และจะระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อก ำหนดสิทธิในข้อมูล กำร

เข้ำถึง และกำรแก้ไขให้ถกูต้อง โดยอนญุำตให้มีกำรจ ำกดัสทิธิได้เป็นรำยกรณี ตรำบใดที่คณะอนกุรรมกำร

กำรแจ้งเบำะแสสำมำรถแสดงบนัทกึเอกสำรของเหตผุลประกอบกำรตดัสนิใจดงักลำ่วได้ 

5.4. คณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสจะมอบส ำเนำถ้อยแถลงวำ่ด้วยควำมเป็นสว่นตวัให้แก่ผู้แจ้งเบำะแสและ

บคุคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปิดเผยโดยได้รับควำมคุ้มครองทุกคน เพื่อแจ้งให้ทรำบว่ำจะมีกำร

ด ำเนินกำรกับข้อมลูส่วนตวัของตน ซึ่งกำรมอบเอกสำรนีจ้ะเกิดขึน้โดยเร็วที่สดุหลงัจำกกำรเปิดเผยโดย

ได้รับควำมคุ้มครองและตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

5.5. อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี กำรแจ้งให้ผู้ถกูกลำ่วหำทรำบเร่ืองตัง้แตแ่รกเร่ิมอำจสง่ผลเสยีตอ่เร่ืองดงักลำ่วได้ 

ซึง่ในกรณีเช่นนัน้อำจมีกำรเปลีย่นแปลงแนวทำงกำรด ำเนินกำรกบัข้อมลูสว่นบคุคลบำงสว่นโดยเฉพำะ (ดู

ยอ่หน้ำ 5.3 ข้ำงต้นประกอบ) 

5.6. ทัง้นี ้กำรแจ้งเร่ืองข้ำงต้นให้บุคคลที่สำมทรำบอำจก่อให้เกิดผลเสียได้ ดงันัน้คณะอนุกรรมกำรกำรแจ้ง

เบำะแสจะตัดสินใจเป็นรำยกรณีว่ำกำรแจ้งให้บุคคลที่สำมทรำบนัน้เหมำะสมหรือไม่ โด ยหนึ่งใน

สถำนกำรณ์นัน้อำจน ำไปสูก่รณีที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรกับข้อมลูเพิ่มเติม อนัอำจเป็นกำรรุกล ำ้ควำมเป็น

สว่นตวัมำกยิ่งขึน้ 

5.7. คณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ อื่นมิได้มีกำรเปิดเผย

ออกไปจำกกำรตอบสนองตอ่ค ำร้องขอสทิธิในกำรเข้ำถึงข้อมลู 

5.8. คณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรรักษำข้อมูลอย่ำง

เหมำะสมโดยขึน้อยูก่บัแตล่ะกรณี ข้อมลูสว่นบคุคลจะอำจถกูเก็บรักษำไว้เป็นระยะเวลำที่ยำวนำนขึน้โดย

จะพิจำรณำถึงวตัถปุระสงค์ในกำรด ำเนินกำรกบัข้อมลูดงักลำ่ว 

การบังคับใช้ 

ในกรณีที่ข้อก ำหนดใดของนโยบำยฉบับนีข้ัดแย้งกับกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคบัของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวข้องในท้องถ่ินใด ซึ่งเป็นผลให้ข้อก ำหนดดงักลำ่วตกเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบงัคบัใช้ได้ ให้พิจำรณำและยึดตำม
กฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลในท้องถ่ินนัน้เป็นหลกั 

ทัง้นี ้หำกหนว่ยงำนธุรกิจหรือสถำนท่ีใดมีแนวปฏิบตัิที่เข้มงวดยิ่งกวำ่นโยบำยฉบบันีห้รือธรรมเนียมปฏิบตัิที่ยึดถือกนั
อยู ่ให้พิจำรณำและยดึถือแนวปฏิบตัิที่มีควำมเข้มงวดมำกกวำ่นัน้ป็นหลกั 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตวั 

1.1. วิธีการใช้ข้อมูล 

1.1.1. ข้อมูลที่เกบ็รวบรวม 

เรำ  )หรือบคุคลที่สำมที่ได้รับค ำสัง่จำกทำงเรำ  (อำจมีกำรเก็บข้อมลูส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับ

คณุเมื่อคณุท ำกำรแจ้งเบำะแสภำยใต้นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส2 โดยข้อมลูดงักลำ่วอำจประกอบด้วย

รำยละเอียดกำรติดตอ่ ข้อมลูเก่ียวกบัต ำแหนง่หน้ำที่กำรงำน และข้อมลูเพิ่มเติมอื่นๆ ที่คณุตดัสินใจ

เลือกแบ่งปันให้ทำงเรำได้รับทรำบ เมื่อมีกำรด ำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคล เรำจะปฏิบัติ ตำม

ขัน้ตอนเพื่อให้เป็นไปอยำ่งยตุิธรรม โปร่งใส และปกป้องสทิธิในข้อมลูของแตล่ะบคุคล 

1.1.2. สาเหตุที่เราต้องการข้อมูลส่วนตวัของคุณ 

เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตวัของคุณเพื่อด ำเนินกำรกับข้อมูลที่คุณได้มอบให้แก่เรำภำยใต้

นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส  ด้วยเหตนุี ้เรำจึงจะด ำเนินกำรกบัข้อมลูสว่นตวัของคณุเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อ

กำรท ำหน้ำที่ตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิตำมกฎทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 

1.1.3. เราท าอย่างไรบ้างกับข้อมูลส่วนตวัของคุณ 

กำรปกป้องข้อมลูสว่นตวัของคณุถือเป็นเร่ืองที่ส ำคญัส ำหรับเรำ  เรำให้ค ำมัน่สญัญำที่จะรักษำ

ควำมปลอดภยัของข้อมูลและเรำมีกำรบังคบัใช้มำตรกำรเพื่อควำมปลอดภยัของข้อมูลในหลำย

ระดับชัน้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ในฐำนข้อมูลข่ำวกรองที่มีควำมปลอดภัยและมีกำร

ก ำหนดกำรเข้ำถึงข้อมลูในวงจ ำกดั และท ำสญัลกัษณ์ที่รำยงำนที่มีควำมเก่ียวข้องกบักำรเปิดเผย

ข้อมลูควำมลบัและข้อมลูออ่นไหวของผู้แจ้งเบำะแสไว้อยำ่งชดัเจน โดยในรำยงำนอำจมีหรืออำจไม่

มีกำรระบตุวัตนของผู้แจ้งเบำะแส และผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถรำยงำนโดยไม่เปิดเผยตวัตนได้ ระบบ

กำรท ำสญัลกัษณ์เพื่อป้องกนันีแ้สดงให้เห็นวำ่ข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบำะแสจะไมถ่กูเปิดเผยทัง้

ภำยในและภำยนอกองค์กรโดยไม่มีกำรแจ้งต่อถึงคณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแสก่อนอย่ำง

เด็ดขำด 

เรำอำจแบ่งปันข้อมูลนีอ้ย่ำงเป็นควำมลบัแก่หน่วยงำนก ำกับดูแล เช่น Financial Conduct 

Authority หรือหน่วยงำนด้ำนกำรบงัคับใช้กฎหมำย เช่น กรมต ำรวจ เป็นต้น  และทำงเรำอำจ

                                                
2    "เรำ  "ใน ถ้อยแถลงว่ำด้วยควำมเป็นส่วนตัวนีร้วมถึงบุคคลที่สำมที่ท ำงำนภำยใต้ค ำสัง่จำกทำงบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตำมกฎกำร

รักษำควำมลบัอยำ่งเคร่งครัดในข้อตกลงวำ่ด้วยกำรคุ้มครองข้อมลู 
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เปิดเผยข้อมลูอยำ่งเป็นควำมลบั )เช่น ตอ่หนว่ยงำนรัฐบำลหรือ หนว่ยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง   (อนั

เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่บังคับใช้และเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบังคับใช้กฎหมำย  และกำร

กระท ำดังกล่ำวอำจหมำยควำมว่ำข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งออกภำยนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป 

(European Economic Area) 

เรำจะเก็บรักษำข้อมลูสว่นตวัของคณุตรำบเทำ่ที่จ ำเป็นเพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมข้อผกูมดัของเรำ

ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบักำรแจ้งเบำะแสของคณุ  

1.2. สิทธิของคุณ 

คณุมีสิทธิภำยใต้กฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมลู  ยกตวัอย่ำงเช่น คณุมีสิทธิที่จะขอส ำเนำข้อมลูสว่นตวั

ของคณุที่เรำเก็บไว้ได้  ซึ่งกำรร้องขอนีเ้รียกว่ำ "กำรขอเข้ำถึงข้อมลู"  คณุสำมำรถร้องขอให้ทำงเรำเปลี่ยน

วิธีกำรด ำเนินกำรหรือจัดกำรกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ และคุณอำจมีสิทธิในบำงสถำนกำรณ์ที่จะขอ

เปลีย่นแปลงหรือลบข้อมลูสว่นตวัของคณุได้ด้วย โปรดทรำบว่ำสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมลูของคณุนัน้อำจถกู

ยืดระยะเวลำออกไปหำกเป็นกำรกระท ำเพื่อประโยชน์ของกำรสบืสวน 

หำกคณุต้องกำรติดตอ่เรำเก่ียวกบัสทิธิต่ำงๆ เหลำ่นี ้รวมถึงยื่นค ำร้องเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัของคณุที่

เรำเก็บไว้หรือท ำกำรร้องเรียนใดๆ โปรดสง่อีเมลมำที่ ethics@indorama.net 

หำกคณุไมพ่งึพอใจกบัค ำตอบของทำงเรำหรือเช่ือวำ่เรำด ำเนินกำรกบัข้อมลูสว่นตวัของคณุด้วยวิธีกำร

ที่ขดัตอ่กฎหมำย (ในท้องถ่ิน) คณุสำมำรถท ำกำรร้องเรียนไปยงัประธำนคณะอนกุรรมกำรกำรแจ้งเบำะแส/

จริยธรรมซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมลู (Data Protection Officer - DPO) ในกรณีกำรแจ้ง

เบำะแส ตำมที่อยูด่งันี:้ 

คณุริชำร์ด โจนส ์

บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) 

75/102 โอเช่ียนทำวเวอร์ 2 ชัน้ 28  

ซอยสขุมุวิท 19 ถนนอโศก 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ 

กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

1.3. ข้อมูลเพิ่มเติม 

คณุสำมำรถอำ่นข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีทีเ่รำใช้จดักำรกบัข้อมลูสว่นตวัของคณุผำ่นทำงนโยบำยกำร

แจ้งเบำะแสได้ที่: 

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

ฉบับ อนุมตัิโดย วันที่อนุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ต้นฉบบั คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2556  
วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2556 

- 

ปรับปรุงครัง้ที ่1 คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 1/2557  
วนัท่ี 12 มกรำคม 2557 

- 

ปรับปรุงครัง้ที ่2 คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2558 
วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2558 

- 

ปรับปรุงครัง้ที ่3 คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 1/2562 
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2562 

 ข้ อมูล เ พิ่ ม เ ติ ม เ ก่ี ย ว กับขั น้ ต อนกำ ร
ด ำเนินกำรกับข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนด GDPR และข้อก ำหนด
เก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัอื่นๆ 

 เพิ่มถ้อยแถลงว่ำด้วยควำมเป็นส่วนตวัใน

หวัข้อเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 


