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นโยบายเกีย่วกบัการสบืสวนจรยิธรรมภายในองคก์ร  
 
บทนํา 

นโยบายนี ้จะระบุถึงว ิธ ีการจดัการกบัขอ้กงัวลดา้นจรยิธรรมและการปฏิบ ัติตามกฎหมายของ 
Magna International Inc. ตลอดจนกลุ่มบรษิ ัท แผนก กิจการร ่วมคา้ และฝ่ายปฏิบตั ิงานอื ่นๆ 
ท ั่วโลก (รวมเรยีกว่า "Magna") นโยบายนี ้บงัคบัใชก้บัทุกคนที ่ปฏิบ ัติหน้าที ่ในนามของ Magna 
รวมถึงพนักงาน ผู ร้บัเหมาอิสระ เจา้หน้าที ่ ผูอ้ํานวยการ ซพัพลายเออร  ์ ที ่ปรกึษา และตวัแทน 
(รวมเรยีกว่า “บุคลากร Magna”) 

การใชง้าน 
นโยบายน่ีบงัคบัใชก้บัรายงานทีไ่ดร้บัเกีย่วกบัขอ้กงัวลดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติามฎหมาย 
นโยบายนีไ้ม่บงัคบัใชก้บัขอ้กงัวลทีร่ายงานเกีย่วกบัการละเมดิกฎบตัรพนักงาน Magna 
หรอืประเด็นในทอ้งถิน่ทีอ่าจเป็นไปไดเ้กีย่วกบัแผนกทรพัยากรบุคคลหรอืสุขภาพ ความปลอดภยั 
และลกัษณะทางสภาพแวดลอ้มโดยทั่วไปทีต่รวจสอบตามกฎหมายและหลกัปฏบิตัใินทอ้งถิน่ 

ในกรณีทีเ่กดิขอ้พิพาทใดๆ ระหว่างนโยบายนีแ้ละกฎหมายใดๆ ทีบ่งัคบัใช ้ขอ้กาํหนดในกฎหมายจะมผีลบงัคบัใชเ้หนือกว่า 

พนัธสญัญา 
Magna มุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างซือ่สตัยแ์ละจรงิใจในการทําธรุกจิทัง้หมด บุคลากร Magna ทุกคนจะตอ้งแจง้เหตทุนัท ี
และรายงานขอ้กงัวลใดๆ ทีอ่าจเกีย่วกบัการละเมดิหลกัจรรยาบรรณและจรยิธรรม (“หลกัจรรยาบรรณ”) 
หรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณ  

Magna จะใหค้วามสําคญักบัขอ้กงัวลทีร่ายงานอย่างจรงิจงั และมุ่งมั่นทีจ่ะทําการสบืสวนและแกปั้ญหาการประพฤตผิดิใดๆ 
ทีพ่บจากการสบืสวนอย่างทนัท่วงท ีเป็นธรรม และสมเหตุสมผล 

นอกจากนี ้ Magna มุ่งมั่นทีจ่ะส่งเสรมิวฒันธรรมทีอ่าจทําใหเ้กดิขอ้กงัวลดงักล่าวโดยปราศจากความหวาดกลวัต่อการแกแ้คน้ 
ดงัน้ันนโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นการแกแ้คน้ของ Magna จะหา้มมใิหม้กีารแกแ้คน้ผูท้ีแ่จง้ขอ้กงัวลโดยซือ่สตัยแ์ละสุจรติใจ 
เราจะไม่อดทนต่อการพยายามกดีกนัหรอืหา้มมใิหผู้ใ้ดแจง้ขอ้กงัวล 
และการแกแ้คน้จะถอืว่าเป็นประเด็นรา้ยแรงและอาจถูกลงโทษทางวนัิย รวมถงึการเลกิจา้ง 

ความรบัผดิชอบของบุคลากร Magna 
 
บุคลากร Magna จะตอ้งรายงานการละเมดิใดๆ ทีน่่าสงสยัทนัท ีโดยใชช้อ่งทางต่างๆ ดงัระบุดา้นล่าง 
รายงานจะตอ้งมขีอ้มูลเกีย่วกบัขอ้กงัวลใหม้ากทีสุ่ด รวมถงึคําอธบิายอย่างละเอยีดเกีย่วกบัการกระทํา สถานที ่
วนัทีแ่ละเวลาทีม่กีารกระทําน้ัน (และระบุว่าการกระทําน้ันกาํลงัดําเนินอยู่หรอืไม)่ คาดว่าจะเป็นอนัตรายทางกายภาพหรอืไม่ 
เป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัหรอืไม่1 หรอืมเีหตุผลอืน่ทีต่อ้งดําเนินการโดยทนัท ี
บุคคลทีเ่ป็นพยานหรอืบุคคลอืน่ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง และแหล่งขอ้มูล เอกสาร หรอืหลกัฐานทีอ่าจชว่ยในการสบืสวนของ Magna 
ผูแ้จง้รายงานจะตอ้งตอบกลบัคํารอ้งขอขอ้มูลและหลกัฐานใดๆ เพิม่เตมิทนัท ี(ถา้ม)ี เพือ่สนับสนุนคํารอ้งของตน 
 
บุคลากร Magna จะตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการสบืสวนการละเมดิทีก่ล่าวถงึ เมือ่มกีารรอ้งขอ 
หากพนักงานปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามรว่มมอือย่างเต็มทีห่รอืทนัตามเวลา อาจส่งผลใหม้กีารดําเนินการทางวนัิย รวมถงึการเลกิจา้ง 
หากผูร้บัเหมาอสิระ ซพัพลายเออร ์หรอืตวัแทนปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามรว่มมอื อาจส่งผลใหม้กีารสิน้สุดความสมัพนัธเ์ชงิพาณิชยก์บั 
Magna 

 
1 ในกรณีฉุกเฉิน Magna ขอใหพ้นักงาน ผูร้บัเหมาอสิระ ซพัพลายเออร ์และตวัแทน ตดิต่อฝ่ายบรกิารฉุกเฉินในทอ้งถิน่ (เชน่ โทร 911 ถา้ม)ี 

https://www.magna.com/docs/default-source/2021-compliance-documents/code-of-conduct-and-ethics/2019-2022_codeofconduct_magnaweb_th_v1-2.pdf?sfvrsn=3c7ba7ef_12
https://www.magna.com/docs/default-source/2021-compliance-documents/anti-retaliation-policy/anti-retaliation-policy---thai.pdf?sfvrsn=ad27f344_10
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ชอ่งทางการรายงาน 
คุณสามารถรายงานขอ้กงัวลไดห้ลายชอ่งทาง สายด่วน Magna ถอืเป็นชอ่งทางหน่ึงทีบุ่คลากร Magna 
สามารถรายงานขอ้กงัวลต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการละเมดินโยบายของ Magna ไดอ้ย่างมั่นใจแบบนิรนาม 
และไม่ตอ้งเกรงกลวัต่อการแกแ้คน้ นอกจากนีย้งัสามารถรายงานขอ้กงัวลโดยผ่านชอ่งทางอืน่ 
ตลอดจนพนักงานสามารถรายงานหวัหนา้ และ/หรอื เพือ่นรว่มงานคนอืน่ๆ (เชน่ กระบวนการ “เปิดประต”ู ของ Magna) 
หรอืรายงานถงึฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย แผนกทรพัยากรบุคคล หรอืฝ่ายจรยิธรรมและกาํกบัดูแลทางกฎหมายของ 
Magna โดยตรง 

ความเป็นส่วนตวั การรกัษาความลบั สทิธเิศษ และการปิดบงัชือ่  
การรกัษาความลบัและการปิดบงัชือ่ของผูแ้จง้รายงานและการปกป้องขอ้มูลประจําตวัของบุคคลาเหล่าน้ัน (หากทราบ) 
ถอืเป็นเร ือ่งสําคญัมาก เราจะรกัษาความลบัและการปิดบงัชือ่ 
ยกเวน้กรณีทีม่ขีอ้กาํหนดในกฎหมายทีบ่งัคบัใชซ้ึง่ไม่สามารถเลีย่งได2้ 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูแ้จง้รายงานและผูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการสบืสวนจะไดร้บัการประมวลผลตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
และตามนโยบายภายใน ตลอดจนระเบยีบ และแนวทางของเราเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 

Magna ใส่ใจต่อการบํารุงรกัษาความลบัในกระบวนการสบืสวนและการสือ่สารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ไม่ว่าโดยทางวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร อเิล็กทรอนิกส ์หรอือืน่ๆ) 
ในกรณีทีท่างบรษิทัพจิารณาว่าเหมาะสมและกฎหมายอนุญาตใหส้ามารถทําได ้
รวมถงึการรกัษาความลบัของการสือ่สารภายใตส้ทิธติามกฎหมาย 
(และไดร้บัการปกป้องมิใหม้กีารเปิดเผยในกระบวนการทางกฎหมาย) Magna 
หวงัว่าบุคลากรทุกคนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการสบืสวนจะรกัษาความลบัและสทิธอิย่างระมดัระวงัเมือ่มกีารสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสื
บสวน 

เฉพาะพนักงานหรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตเป็นพเิศษจาก Magna 
ทีส่ามารถพูดในนามของบรษิทัไดเ้ท่าน้ันทีจ่ะสามารถสือ่สารกบับุคคลทีส่ามเกีย่วกบักระบวนการสบืสวน 
นโยบายนีไ้ม่ไดห้า้มมใิหพ้นักงานพูดคุยกบัตวัแทนภาครฐัดว้ยตวัเอง 
 
การควบคุมดูแลและการรายงาน 
สภาการควบคมุการปฏบิตัติามกฎของ Magna (“MCC”) 
จะควบคุมดูแลแผนการดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎหมายทัง้หมด MCC ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการควบคุมดูแลการสบืสวน 
(“IOC”) เพือ่ทําหนา้ทีค่วบคุมดูแลการสบืสวนดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎหมาย IOC ประกอบดว้ยผูบรหิารของ Magna 
ทีต่อ้งประชมุและรายงานให ้MCC รบัทราบทุกไตรมาส IOC พรอ้มการสนับสนุนจากเจา้หนา้ทีฝ่่ายสบืสวน (“เจา้หนา้ที”่) 
จะทําหนา้ทีบ่รกิารจดัการและควบคุมดูแลการดําเนินการ การแกไ้ขเยยีวยา 
และการแจง้รายงานภายในเกีย่วกบัการสบืสวนภายในองคก์รทัง้หมดอย่างทนัท่วงท ีเป็นธรรม และสมเหตุสมผล 
ตามนโยบายนีแ้ละระเบยีบหรอืแนวทางใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตอ้งทํารายงานสถติแิละขอ้มูลเกีย่วกบัการสบืสวนทีม่คีวามเสีย่งสูงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบเป็น
ประจํา  

การดําเนินการ (การรบัแจง้เหตุ) 
บุคคลทีส่ามภายนอกบรษิทัจะไดร้บัรายงานทีแ่จง้ผ่านสายด่วน Magna จากน้ันจงึส่งต่อไปยงัเจา้หนา้ที ่
(ผูเ้ร ิม่จดัทําเอกสารเกีย่วกบักรณีปัญหาและกระบวนการสบืสวน) บุคคลทีส่ามจะบนัทกึขอ้กล่าวหาลงในฐานขอ้มลูส่วนกลาง 

 
2 เขตอํานาจศาลบางแห่งอาจมขีอ้จํากดัเกีย่วกบัการใชร้ะบบการรายงานแบบนิรนาม คําถามทีเ่กีย่วกบัลกัษณะความเป็นนิรนามของระบบสายด่วน Magna 
หรอืหนา้ทีข่อง Magna ในการเก็บขอ้มูลการโทรตดิต่อกบัสายด่วน Magna ใหเ้ป็นแบบนิรนามเสมอ 
จะตอ้งบงัคบัใชก้บัแผนกใหค้ําปรกึษาทางกฎหมายในภูมภิาคหรอืในกลุ่มบรษิทั ฝ่ายอืน่ทีไ่ม่ใช ่Magna จะตอ้งระบุตวัตน 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38845/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38845/index.html
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เพือ่เร ิม่กระบวนการตอบกลบัดงัอธบิายในนโยบายนี ้บุคคลทีส่ามจะพรอ้มใหบ้รกิารทุกวนัตลอด 24 ช ัว่โมง 365 วนัต่อปี 
และสือ่สารไดม้ากกว่า 20 ภาษา  

รายงานทีส่่งผ่านชอ่งทางอืน่จะตอ้งส่งถงึเจา้หนา้ทีผู่บ้นัทกึขอ้กล่าวหาอย่างทนัเวลา เพื่อเร ิม่กระบวนการสบืสวน 
ดงัอธบิายในนโยบายนี ้

แนวปฏบิตัสํิาหรบัการสบืสวน 
การสบืสวนจะถูกสั่งการโดยบุคลากรผูม้ปีระสบการณจ์ากแผนกงานภายใน Magna รวมถงึฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายรกัษาความปลอดภยัองคก์ร ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายปฏบิตักิาร หรอืกลุ่มงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรายงาน 
แผนกงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ ั่งการสบืสวน (“สั่งการ”) 
จะขึน้อยู่กบัประเด็นการรายงานและความรา้ยแรงของขอ้กล่าวหาทีเ่จา้หนา้ทีท่ําการตรวจวดัไดจ้ากการประเมนิและคดัแยกกรณีปั
ญหาในคร ัง้แรก  

ผูส้ ั่งการมหีนา้ทีว่างแผนการสบืสวน ดําเนินขัน้ตอนการสบืสวนทัง้หมด และทํารายงานภายใน 
เจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูค้วบคุมดูแลขัน้ตอนการสบืสวนใหม้คีวามเพียงพอและทนัเวลา บางคร ัง้ IOC 
อาจจดัทําแนวปฏบิตัเิพือ่ใหก้ารสบืสวนเป็นไปตามนโยบายนี ้

การสบืสวนใหเ้สรจ็สิน้ทนัเวลาและการทํารายงานภายในเกีย่วกบัสถานะและขอ้มูลทีต่รวจพบถอืเป็นเร ือ่งสําคญั 
เพือ่ชว่ยใหฝ่้ายบรหิารสามารถพจิารณาไดว้่าขัน้ตอนใดบา้งทีจํ่าเป็นต่อการแกไ้ขขอ้กล่าวหาต่างๆ ทีพ่สิูจนย์นืยนัได ้ บุคลากร 
Magna ทีไ่ดร้บัมอบหมายจะมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรณีปัญหาอย่างจํากดั  

จะมกีารสือ่สารกบัผูแ้จง้รายงานอย่างต่อเน่ืองตลอดขัน้ตอนการสบืสวน 
ผูส้ ั่งการอาจตดิต่อผูแ้จง้รายงานเพือ่ขอขอ้มูลหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิสําหรบัสนับสนุนขอ้กล่าวหา 
ผูแ้จง้รายงานจะไดร้บัแจง้ใหท้ราบถงึสถานะการสบืสวนและเมือ่ปิดการสบืสวนทนัท ี

การแกไ้ข 
เมือ่ขอ้กล่าวหาไดร้บัการพสิูจนย์นืยนัแลว้ (ทัง้หมดหรอืบางส่วน) ฝ่ายบรหิารของ Magna 
มหีนา้ทีพ่จิารณาและทําการแกไ้ขปัญหา เพือ่ป้องกนัมิใหเ้กดิพฤตกิรรมทีค่ลา้ยคลงึกนัในอนาคต วตัถุประสงคข์องการแกไ้ข คอื 
เพือ่หยุดการกระทําทีไ่ม่เหมาะสมและป้องกนัมใิหเ้กดิขึน้ซํา้อกีในอนาคต การแกไ้ขอาจรวมถงึ (โดยไม่มขีอ้จํากดั): 

• การดําเนินการ การขยาย หรอืการแกไ้ขเยยีวยาระบบควบคุมภายใน  

• การจดัระเบยีบวนัิย การระงบั หรอืการเลกิจา้งพนักงาน 

• การสิน้สุดความสมัพนัธก์บัผูจํ้าหน่าย  

• การอบรมบุคลากร (หรอืการอบรมซํา้) 

• การรายงานแจง้ฝ่ายการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอื  

• การเร ิม่ฟ้องรอ้งคดเีรยีกค่าเสยีหาย 

หน้าทีร่บัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร 
สมาชกิฝ่ายบรหิารของ Magna เชน่ พนักงาน จะตอ้งรายงานแจง้เหตุตอ้งสงสยัเกีย่วกบัการกระทําผดิทนัท ี
โดยใชช้อ่งทางการรายงานต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้  

ฝ่ายบรหิารจะไดร้บัแจง้ใหท้ราบถงึความคบืหนา้ของการสบืสวนโดยเรว็ทีสุ่ด 
แต่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบืสวนโดยตรงจะมสีทิธเิขา้ถงึรายละเอยีดของกรณีปัญหาอย่างจํากดั  

หลงัจากเสรจ็สิน้การสบืสวนแลว้ ฝ่ายบรหิารจะไดร้บัแจง้ใหท้ราบถงึขอ้เท็จจรงิที ่ "จําเป็นตอ้งทราบ” เพือ่สามารถทําการแกไ้ข 
โดยเฉพาะกรณีทีอ่าจตอ้งมกีารลงโทษทางวนัิยหรอืการชดเชยค่าเสยีหายกบัพนักงาน 
หรอืกรณีทีจํ่าเป็นตอ้งมกีารปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมินโยบายภายใน ระเบยีบ หรอืการควบคุมอืน่ๆ  

 
สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 
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หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อรองประธานฝ่ายจรยิธรรมและกาํกบัดแูล หรอืรองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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ประกาศใชค้ร ัง้แรก: 21 กนัยายน 2021  
เวอรช์นัปัจจุบนั: 21 กนัยายน 2021  
การตรวจสอบคร ัง้ถดัไป: Q3 2024  
อนุมตัโิดย: สภาการควบคุมการปฏบิตัติามกฎของ 

Magna 
 

  
 
นโยบายนีจ้ะใชแ้ทนนโยบายเกีย่วกบัขัน้ตอนการรายงานดา้นจรยิธรรมและระเบยีบการสบืสวนดา้นจรยิธรรม



 

 

 
  

 
 


