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 หลกัจรรยาบรรณของสมาชิกในทมี  

 บทนํา 

1.1 วตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย 

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เช่ือมัน่ในการดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงสุด เรามุ่งมัน่สร้างวฒันธรรม

ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบตามหลกัความซ่ือสตัยสุ์จริต ความไวว้างใจ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล  

หลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีกาํหนดค่านิยม หลกัการ และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัพฤติกรรมและการกระทาํของบุคคลใดก็

ตามท่ีปฏิบติังานใหก้บับริษทัฯ หลกัการพ้ืนฐานท่ีทุกคนตอ้งยดึถือปฏิบติัมีดงัน้ี  

• ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและตามหลกัจริยธรรม  

• ดาํรงไวซ่ึ้งค่านิยมและปกป้องช่ือเสียงขององคก์ร 

• เขา้ใจถึงส่ิงท่ีบริษทัฯ คาดหวงัจากพนกังานและพนัธมิตรทางธุรกิจ 

• ดาํเนินการตดัสินใจในแนวทางท่ีถูกตอ้งในการดาํเนินงานแต่ละวนั 

• ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีบงัคบัใชก้บัธุรกิจ และ  

• ทราบถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือหรือแนวทางปฏิบติักรณีท่ีมีขอ้สงสยั 

1.2 ขอบเขตและการบังคบัใช้ 

หลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี (“หลักจรรยาบรรณ”) บงัคบัใชก้บับริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั หน่วยธุรกิจ แผนก และ

สาํนกังานทั้งหมดภายในเขตอาํนาจตามกฎหมายทุกแห่งท่ีบริษทัฯ เขา้ไปดาํเนินงาน รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือทุก

แห่งท่ีบริษทัฯ มีผลประโยชน์อยู ่(ต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัทั้งหมดวา่ “บริษัทฯ” หรือ “เรา”)  

หลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บัทุกคนท่ีปฏิบติังานในนามของบริษทัฯ รวมถึงพนกังานประจาํหรือพนกังานตามสญัญาจา้ง 

พนกังานฝึกหดั นกัศึกษาฝึกงาน ท่ีปรึกษา ผูรั้บเหมา เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษทั (“สมาชิกในทมี”)  

สมาชิกในทีมทุกคนยอมรับในทุกๆ ปีวา่ ตนเองไดอ่้านและตกลงปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน

ฐานะสมาชิกในทีมในการรายงานขอ้กงัวลต่างๆ เก่ียวกบัการละเมิดหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีหรือสงสัยวา่มีการละเมิดกฎหมาย

หรือขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ การละเลยไม่รายงานเหตุสงสยัวา่มีการละเมิดหรือการละเมิดกฎหมาย หลกั

จรรยาบรรณ หรือนโยบายอ่ืนของบริษทัฯ ถือเป็นการละเมิดหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีเช่นกนั โดยอาจส่งผลให้ตอ้งไดรั้บโทษ

ทางวนิยัจนถึงขั้นและรวมถึงการเลิกจา้งหรือสญัญาจา้งงาน  

1.3 ส่ิงทีท่่านต้องทาํ 

ในฐานะสมาชิกในทีม ท่านตอ้งรับผิดชอบในการ  

• อ่านทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีร่วมกบันโยบายอ่ืนท่ีใชบ้งัคบักบัการทาํงานของท่าน 

• ดําเนินการต่างๆ โดยใช้วิจารณญาณด้วยความซ่ือสัตย์ และเป็นไปตามหลักจริยธรรม ท่านต้องไม่ละเมิดหลกั

จรรยาบรรณฉบบัน้ี ขณะเดียวกนัตอ้งรายงานขอ้กงัวลใดๆ ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแสโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

• ปฏิบติัตามกฎหมายและเขา้ใจถึงกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัการทาํงานของท่านและธุรกิจของเราเป็นอยา่งดี หากท่านมีขอ้

สงสยัเก่ียวกบักฎหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ ใหติ้ดต่อฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ  

• ขอความช่วยเหลือกรณีท่ีไดค้าํตอบท่ีไม่ชดัเจน อยา่ลงัเลท่ีจะขอรับทราบแนวทางใดๆ ก่อนลงมือทาํ  
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• สอดส่องดูแลกิจกรรมงานใดก็ตามท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณ นโยบายของเรา หรือกฎหมาย 

• อยา่ละเลยหรือมองขา้มการละเมิดใดๆ การรายงานขอ้กงัวลของท่านโดยทนัทีจะช่วยป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบั

บริษทัฯ และช่ือเสียงของบริษทัฯ ได ้

ผูท่ี้ละเมิดหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีหรือนโยบายของบริษทัฯ อาจตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั โดยรูปแบบของโทษทางวนิยัจะข้ึนอยู่

กบัพฤติการณ์และความรุนแรงของแต่ละกรณี มาตรการลงโทษทางวินยัอาจประกอบดว้ยการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดังน้ี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร การพกังาน การลดตาํแหน่ง การตัดสิทธ์ิในการรับ

ค่าตอบแทนพิเศษ การเลิกจา้ง หรือเลิกสัญญาจา้ง นอกจากมาตรการลงโทษดงักล่าวแลว้ การละเมิดกฎหมายอาจส่งผลใหมี้การ

ดาํเนินคดีทางแพง่หรืออาญาทั้งกบัตวัท่านเอง เพ่ือนร่วมงาน หรือบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบสืบเน่ืองท่ีร้ายแรง 

หากท่านตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเช่ือวา่ อาจมีการละเมิดหรือนาํไปสู่การละเมิดหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี ให้แจง้ขอ้มูลผ่านช่อง

ทางการแจง้เบาะแสท่ีกาํหนดไว ้(ดูขอ้ 3  การละเมิดหลกัจรรยาบรรณ)   

 หลกัการของหลกัจรรยาบรรณ  

2.1 เรายดึมัน่ตามกฎระเบียบ  

เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบั 

การปฏิบัติตามกฎหมายทั้ งตามตวับทกฎหมายและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นรากฐานในการกาํหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรมของบริษทัฯ สมาชิกทุกคนในทีมตอ้งเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของเมือง รัฐ และ

ประเทศท่ีเขา้ไปดาํเนินงาน แมเ้ราจะไม่ไดค้าดหวงัให้ท่านทราบรายละเอียดของกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัเหล่าน้ี

ทั้งหมด แต่ก็จาํเป็นท่ีท่านตอ้งเรียนรู้รายละเอียดดงักล่าวให้มากพอเพ่ือให้สามารถพิจารณาไดว้า่เม่ือใดท่ีควรขอรับคาํแนะนาํ

จากหวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ หรือฝ่ายกฎหมาย  

เราคาดหวงัใหท่้านปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบั

กับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การต่อตา้นการผูกขาด การสนับสนุนเงินทุนในโครงการรณรงค์ต่างๆ สิทธิพลเมือง การปกป้อง

ลิขสิทธ์ิ (รวมถึงส่ิงพิมพ์และซอฟต์แวร์) การรักษาส่ิงแวดล้อม การกระทําทุจริตในต่างประเทศ หลักทรัพย์ ภาษี และ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  

ปฏิบัตติามกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงนิ 

การฟอกเงินเป็นกระบวนการท่ีเงินทุนท่ีไดม้าจากการกระทาํผิดกฎหมาย เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด การเล่ียงภาษี การคา้

มนุษย ์และการทุจริต ถูกยกัยา้ยถ่ายเทผ่านธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายเพ่ือปกปิดท่ีมาท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย เรามุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจ

ในลกัษณะท่ีเป็นการป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ดก็ตามใชกิ้จกรรมธุรกิจของเราไปในทางท่ีผิด ดงันั้นเราจึงปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ต่อตา้นการฟอกเงิน อาชญากรรมทางการเงิน และการต่อตา้นการก่อการร้ายในทุกประเทศท่ีเราเขา้ไปดาํเนินงาน  

สมาชิกในทีมจะตอ้งสอดส่องดูแลการจ่ายเงินท่ีมีลกัษณะผิดปกติ ไม่วา่ในรูปของเงินสดหรือเช็ค ซ่ึงอยูน่อกเหนือกระบวนการ

ตามปกติ และรายงานขอ้กงัวลของท่านหากรู้เห็นหรือสงสัยว่ามีการกระทาํหรือธุรกรรมทางการเงินใดก็ตามท่ีอาจก่อให้เกิด

ปัญหาในภายหลงั ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน นโยบายการจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัการฟอกเงิน  
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ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขาย 

ขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบับริษทัฯ ท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะตอ้งถือเป็นขอ้มูลอนัเป็นความลบั สมาชิกทุกคนในทีมท่ีเขา้ถึงขอ้มูลอนั

เป็นความลบัเก่ียวกับบริษทัฯ หรือกิจการอ่ืนใดไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใช้หรือแบ่งปันขอ้มูลดังกล่าวเพ่ือการซ้ือขายหุ้นและ

หลกัทรัพยอ่ื์นๆ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ื์นใดนอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ การใชข้อ้มูลเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทาง

การเงินส่วนตวัหรือเพ่ือ “ให้ทิป” กบัผูอ่ื้นท่ีอาจตดัสินใจลงทุนโดยอา้งอิงขอ้มูลนั้นถือเป็นการกระทาํท่ีผิดจริยธรรมและผิด

กฎหมาย 

แข่งขันอย่างเป็นธรรม  

เรามุ่งมัน่แข่งขนัในทางการคา้อย่างเป็นธรรมและสุจริต สมาชิกทุกคนในทีมตอ้งเคารพสิทธิและปฏิบติัตามลูกคา้ คู่คา้ และ

พนกังาน รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงผูใ้หกู้แ้ละเจา้หน้ีทุกคนอยา่งเป็นธรรม ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของเราตอ้งมาจาก

ผลการดาํเนินงานอนัโดดเด่น และมิไดม้าจากแนวปฏิบติัทางธุรกิจท่ีผิดจริยธรรม ไม่เป็นธรรม ต่อตา้นการแข่งขนั หรือผิด

กฎหมายซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงส่ิงต่อไปน้ี  

• การโจรกรรมขอ้มูลท่ีมีกรรมสิทธ์ิ การครอบครองความลบัทางการคา้ท่ีไดม้าโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูล หรือการโนม้นา้วใหอ้ดีตพนกังานหรือพนกังานปัจจุบนัของบริษทัอ่ืนเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหท้ราบ  

• แสวงหาความไดเ้ปรียบโดยไม่เป็นธรรมโดยการแทรกแซง การปกปิดขอ้มูล การใชข้อ้มูลในทางมิชอบ การให้ขอ้มูล

อนัเป็นเท็จ หรือการทาํการคา้ท่ีผิดกฎหมายในลกัษณะอ่ืนใด หรือ  

• การมีส่วนร่วมกบัการตรึงราคา การฮั้วประมูล การปันส่วนตลาดหรือลูกคา้ หรือการกระทาํท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายใน

ลกัษณะเดียวกนัน้ี  

เคารพกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันและต่อต้านการให้สินบน  

เราไม่ยอมให้มีการกระทาํอนัเป็นการให้สินบนหรือคอร์รัปชนัโดยเด็ดขาด สมาชิกในทีมตอ้งไม่เสนอให้หรือรับส่ิงมีค่าใด

เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงการงาน ให้งานดาํเนินต่อไปได ้หรือแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการให้

สินบนและต่อตา้นการคอร์รัปชนัทุกคร้ังท่ีทาํธุรกิจ และไม่ว่ากฎหมายทอ้งถ่ินจะอนุญาตไวห้รือไม่ก็ตาม ตอ้งไม่เสนอ ให้ 

สญัญาวา่จะให ้หรือรับส่ิงมีค่าใดก็ตามไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเพ่ือใหมี้ผลต่อการตดัสินใจหรือการดาํเนินการใดๆ ของบุคคล

อ่ืนในทางมิชอบ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั  

ปฏิบัตติามมาตรการลงโทษทางการค้า  

สหประชาชาติ สหภาพยโุรป และรัฐบาลบางประเทศอาจใชม้าตรการลงโทษทางการคา้กบัประเทศและภูมิภาคต่างๆ หรือบุคคล

ใดก็ตามเป็นคราวๆ ไป และเราตอ้งปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว ทั้งน้ี อาจขอรับคาํแนะนาํเก่ียวกบัประเด็นท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั

ไดจ้ากคณะกรรมการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง MINT  

2.2 เราดาํเนินงานด้วยซ่ือสัตย์สุจริต  

ป้องกนัไม่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

“ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์” เกิดข้ึนเม่ือผลประโยชน์ส่วนตวัของบุคคลหน่ึงขดักบัหรือปรากฏวา่ขดักบัผลประโยชน์ของ

บริษทัฯ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม สถานการณ์ความขดัแยง้ดงักล่าวอาจเกิดข้ึนเม่ือผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีท่านมีอยู่นั้นทาํให้ท่าน

ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีมีอยูก่บับริษทัฯ ดว้ยความยากลาํบาก 
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีพนักงานปฏิบติังานโดยมีอาํนาจในการให้คาํปรึกษาหรือถือหุ้นของคู่แข่ง 

ลูกคา้ หรือคู่คา้ของบริษทัฯ หรือไดรั้บผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีไม่สมควรจากการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัฯ สมาชิกในทีมตอ้ง

หลีกเล่ียงการติดต่อธุรกิจไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มกบัลูกคา้ คู่คา้ หรือคู่แข่ง ยกเวน้เป็นไปตามหนา้ท่ีของท่าน อีกทั้งควร

หลีกเล่ียงการวา่จา้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดในตาํแหน่งหวัหนา้งาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง  

หากท่านเห็นวา่ ผลประโยชน์ส่วนตวัของท่านอาจกระทบต่อความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่านอยา่งมีประสิทธิภาพและ

เป็นกลาง ให้กรอกแบบฟอร์มกรณีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบทา้ย 1) หัวหนา้งานของท่านหรือคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑจ์ะประเมินสถานการณ์และอาจอนุญาตให้ท่านดาํเนินการดงักล่าวต่อไปไดห้รือดาํเนินการ

ตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือแกไ้ขกรณีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้น 

ห้ามมิให้มีการปกปิดกรณีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูท่ี้ล่วงรู้ถึงกรณีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งรายงานใหห้ัวหนา้งานทราบหรือรายงานให้บริษทัฯ ทราบผ่านช่องทางการแจง้เบาะแส กรณี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บางคร้ังอาจไม่มีกาํหนดรายละเอียดไวช้ดัเจน ดงันั้นหากท่านมีขอ้สงสัย โปรดหารือกบัหัวหนา้

งานของท่านหรือขอคาํแนะนาํผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส  

ยืนยนัความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานและคู่ค้า 

บริษทัฯ จาํกดัการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้หรือบริการต่างๆ จากอดีตสมาชิกในทีมหรือสมาชิกในทีมปัจจุบนั (ภายในระยะเวลาสองปี

ท่ีผ่านมา) หรือญาติใกลชิ้ดของสมาชิกในทีม และกิจการใดก็ตามท่ีสมาชิกในทีมหรือญาติใกลชิ้ดถือหุ้นหรือมีอาํนาจควบคุม

เกิน 10% สถานการณ์ใดๆ ดงักล่าวน้ีถือเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานและคู่คา้ โดยตอ้งแจง้รายละเอียดดงักล่าวเพ่ือให้

แน่ใจว่าสมาชิกในทีมไม่ไดมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใดๆ ในการจัดซ้ือสินคา้และบริการจากคู่คา้ท่ีตนเองมีความสัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งกนั หากเห็นวา่อาจมีความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานและคู่คา้ ตอ้งกรอกแบบฟอร์มกรณีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เราจะประเมินขอ้เท็จจริงทั้งหมดโดยละเอียดและหากพบวา่ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ก็อาจอนุมติัใหด้าํเนินการจดัซ้ือ

ดงักล่าวต่อไปได ้

รับผดิชอบต่อกรณีการให้ของขวญั  

การเล้ียงรับรองทางธุรกิจและการให้ของขวญัในทางธุรกิจมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างค่าความนิยมและความสัมพนัธ์ท่ีดีในการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงมิใช่การแสวงหาประโยชน์อนัไม่เป็นธรรมกบัลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานกาํกบัดูแล หรือบุคคลอ่ืน เรา

ไม่รับของขวญั เงิน หรือเงินสินบนท่ีเสนอเพ่ือจูงใจให้บริษทัฯ ซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ ห้ามมิให้ติดต่อกบัคู่คา้ของบริษทัฯ 

เพ่ือขอรับสินคา้หรือบริการแบบใหเ้ปล่าหรือขอส่วนลดพิเศษโดยเด็ดขาดหากมิไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน  

สมาชิกในทีม (หรือสมาชิกครอบครัว) ตอ้งไม่เสนอ ให ้จดัหา หรือรับของขวญัหรือการเล้ียงรับรองใดๆ   เช่น  

• เงินสดหรือของเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรกาํนลั  

• ใหเ้พ่ือแลกเปล่ียนกบัการกระทาํบางประการหรือหรือเขา้ข่ายเป็นการใหสิ้นบนหรือเงินสินบน 

• มีมูลค่ามากเกินควร ของขวญัท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรือเทียบเท่าเม่ือคิดเป็นสกลุเงินทอ้งถ่ินตอ้งรายงานใหห้วัหนา้

งานทราบ 

• ไม่สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัทางธุรกิจโดยทัว่ไปในประเทศของท่าน หรือ  

• ละเมิดกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือนโยบายใดๆ ของหน่วยงานของอีกฝ่ายหน่ึง 

หากท่านไม่แน่ใจวา่ของขวญันั้นเหมาะสมหรือไม่ ให้ดูรายละเอียดในแนวปฏิบติัในการให้ของขวญัและการเล้ียงรับรองของ 

MINT หรือหารือกบัหวัหนา้งานของท่าน 
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ตอบแทนสังคมตามหลกัจริยธรรมอนัด ี

เราเช่ือมัน่ในแนวทางการตอบแทนชุมชนท่ีเราอาศยัและเขา้ไปดาํเนินงาน การตอบแทนสังคมถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการ

บริจาคเพ่ือการกศุล การอุทิศเวลา การบริจาคส่ิงของ หรือการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือการเป็นผูส้นบัสนุน 

การดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวตามหลกัจริยธรรมอนัดี โปร่งใสนั้นถือเป็นเร่ืองจาํเป็นอยา่งยิ่ง อีกทั้งตอ้งแน่ใจวา่ ไม่ไดข้ดัแยง้กบั

ธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งมีการบันทึกขอ้มูลเก่ียวกับการบริจาคเพ่ือการกุศลและการเป็นผูส้นับสนุนทั้ งปวงไวอ้ย่างถูกต้อง

สอดคลอ้งกบักระบวนการการขออนุมติั และและมีใบรับรองอยา่งเป็นทางการจากผูรั้บประโยชน์ขั้นสุดทา้ย สมาชิกทุกคนใน

ทีมตอ้งแน่ใจวา่ในการเสนอหรือรับบริจาคเพ่ือการกุศลในนามของบริษทัฯ นั้น เงินบริจาคตอ้งนาํไปใชเ้พ่ือจุดประสงคท่ี์ชอบ

ดว้ยกฎหมายและถึงมือผูรั้บประโยชน์อยา่งแทจ้ริง พนกังานตอ้งไม่ใชต้าํแหน่งของตนเพ่ือบีบบงัคบัใหพ้นัธมิตรทางธุรกิจหรือ

สมาชิกในทีมรายอ่ืนบริจาคเพ่ือการกุศล เราไม่ตอ้งการใหใ้ครก็ตามรู้สึกวา่มีภาระหนา้ท่ีตอ้งบริจาคเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจไว ้

บริษทัฯ มีนโยบายวางตวัเป็นกลางทางการเมืองซ่ึงแปลว่าห้ามมิให้ผูใ้ดจัดกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษทัฯ โปรดดู

รายละเอียดเก่ียวกบัความช่วยเหลือทางการเมือง การเป็นผูส้นบัสนุน และการบริจาคเพ่ือการกุศลในนโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชนั    

ปฏิบัตต่ิอทุกคนอย่างให้เกยีรต ิ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ปฏิบติัต่อสมาชิกทุกคนในทีมอยา่งเป็นธรรม มีเกียรติ และศกัด์ิศรี เราใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนัแก่พนกังานทุกคน

และไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบติัหรือการคุกคามใดๆ อนัเน่ืองมาจากเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติกาํเนิด หรือชนชั้นอ่ืนใดท่ี

ไดรั้บความคุม้ครอง สมาชิกในทีมของเราตอ้งมีสิทธิทาํงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีปราศจากการคุกคามดว้ยวาจา การคุกคาม

ทางร่างกาย และการคุกคามทางเพศ ดูรายละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในสถานท่ีทาํงานไดใ้น แนวปฏิบติัทัว่โลกวา่

ดว้ยพฤติกรรมท่ีสถานท่ีทาํงาน และนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

สร้างสภาพแวดล้อมทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภัย 

บริษทัฯ พยายามจดัสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะใหก้บัสมาชิกในทีมของเรา สมาชิกในทีมแต่ละคน

ตอ้งรับผิดชอบในการรักษาสถานท่ีทาํงานให้ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะโดยปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยั และรายงานอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ และอุปกรณ์ แนวทางปฏิบติั หรือสภาพท่ีไม่ปลอดภยัใหบ้ริษทัฯ 

ทราบ หา้มมิใหแ้สดงพฤติกรรมรุนแรงและข่มขู่คุกคามทุกกรณี สมาชิกในทีมตอ้งปฏิบติังานของบริษทัฯ ดว้ยความปลอดภยั ไม่

อยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิแอลกอฮอล ์ยาเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ หา้มมิใหมี้การใชย้าเสพติดในสถานท่ีทาํงานโดยเด็ดขาด 

รักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ คาดหวงัใหส้มาชิกในทีมปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม หากท่านไม่แน่ใจเก่ียวกบัรายละเอียดความ

รับผิดชอบหรือหนา้ท่ีของท่าน ใหต้รวจสอบกบัหวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ หรือดูรายละเอียดในนโยบายวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม  

แสดงให้เห็นถงึข้อมูลทีต่รวจสอบได้  

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการบนัทึกและรายงานขอ้มูลต่างๆ อยา่งตรงไปตรงมา ถูกตอ้ง และทนัท่วงทีเพ่ือใหส้ามารถตดัสินใจใน

เร่ืองต่างๆ ทางธุรกิจอยา่งรับผิดชอบ ตอ้งจดัทาํเอกสารบนัทึกค่าใชจ่้ายทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา หาก

ท่านไม่แน่ใจวา่ ค่าใชจ่้ายนั้นชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ ใหห้ารือกบัหวัหนา้งานของท่าน  
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ตอ้งเก็บสมุดรายงาน บนัทึก บญัชี และงบการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ โดยให้มีรายละเอียดครบถว้นถูกตอ้ง แสดงรายการ

ธุรกรรมท่ีถูกตอ้ง พร้อมเปิดเผยใหท้ราบตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบั และตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯ สมาชิกในทีมตอ้งใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอก

บริษทั ขณะทาํการตรวจสอบบญัชี บนัทึก และการดาํเนินงานต่างๆ ของบริษทัฯ 

บนัทึกและเอกสารการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจมกักลายเป็นท่ีรับทราบของสาธารณะ ดงันั้นเราจึงควรหลีกเล่ียงขอ้มูลในลกัษณะ

ท่ีกล่าวเกินจริง ก่อให้เกิดความเส่ือมเสีย เป็นการคาดเดา หรือมีลกัษณะอ่ืนท่ีไม่เหมาะสมเก่ียวกบับุคคลและบริษทั ซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด โดยขอ้กาํหนดน้ีใหบ้งัคบัใชก้บัอีเมล ์บนัทึกภายในบริษทั และรายงานฉบบัทางการต่างๆ ซ่ึงตอ้งเก็บ

รักษาหรือทาํลายตามนโยบายการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทัฯ  

2.3 ปกป้องบริษัทฯ  

รักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 

สมาชิกทุกคนในทีมตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลท่ีมีกรรมสิทธ์ิท่ีไดรั้บทราบจากบริษทัฯ ลูกคา้ และคู่คา้ไวเ้ป็นความลบั โดยอาจเปิดเผย

ขอ้มูลอนัเป็นความลบัก็ต่อเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายบริหารหรือตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดไว้

เท่านั้น 

ขอ้มูลท่ีมีกรรมสิทธ์ิไดแ้ก่ทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ความลบัทางการคา้ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ และลิขสิทธ์ิ รวมถึงแผน

ธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการบริการ แนวคิดดา้นวิศวกรรมและการผลิต การออกแบบ ฐานขอ้มูล บนัทึก ขอ้มูลเงินเดือน 

และขอ้มูลและรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดเ้ผยแพร่ การใชห้รือแจกจ่ายขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่ไดรั้บอนุญาตถือเป็นการกระทาํท่ี

ละเมิดหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี อีกทั้งยงัผิดกฎหมายและเป็นผลให้ไดรั้บโทษทางแพ่งหรือทางอาญาได ้ขอ้มูลท่ีมีกรรมสิทธ์ิยงั

รวมถึงขอ้มูลทั้งปวงท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะซ่ึงอาจถูกนาํไปใชเ้พ่ือเป็นการแข่งขนัหรือเป็นผลเสียต่อบริษทัฯ หรือลูกคา้

หรือคู่คา้ของบริษทัฯได ้อีกทั้งยงัรวมถึงขอ้มูลท่ีคู่คา้และลูกคา้ไดเ้ปิดเผยให้บริษทัฯ ทราบ หน้าท่ีในการรักษาความลบัของ

ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งดาํเนินต่อเน่ืองแมจ้ะส้ินสุดระยะเวลาจา้งงานหรือส้ินสุดสญัญาจา้งงานแลว้ก็ตาม  

ดูรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกไดใ้นกรอบการดาํเนินงานดา้นการส่ือสารองคก์รของ MINT 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อบุคลากร ธุรกิจ และช่ือเสียงของเรา เรามีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปกป้อง

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ พนกังาน และคู่คา้ของเราอยา่งเคร่งครัด เราตอ้งรวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลเพ่ือจุดประสงคท์างธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น และคุม้ครองขอ้มูลดงักล่าวมิให้เกิดการสูญหาย ใชง้านในทางท่ีผิด 

หรือเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต บริษทัฯ และสมาชิกในทีมทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย และหนา้ท่ีตามสัญญาทั้ง

ปวงเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ 

สมาชิกในทีมทุกคนตอ้งปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และใชง้านทรัพยสิ์นดงักล่าวอย่างคุม้ค่า การโจรกรรม ความประมาท

เลินเล่อ และการใชง้านโดยเปล่าประโยชน์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการทาํกาํไรของเรา ตอ้งใชท้รัพยสิ์นทุกช้ิน

ของบริษทัฯ เพ่ือจุดประสงคท์างธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น อีกทั้งตอ้งรายงานเหตุท่ีสงสยัวา่เป็นการฉอ้โกงหรือโจรกรรม

ใดๆ โดยทนัทีผา่นช่องทางการแจง้เบาะแสเพ่ือใหมี้การสอบสวนเหตุดงักล่าว ตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพ่ือการอ่ืนท่ีมิได้

เก่ียวขอ้งกบับริษทั 
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 การละเมดิหลกัจรรยาบรรณ  

เราตอ้งดาํเนินการทั้งปวงเพ่ือให้แน่ใจวา่ มีมาตรการท่ีรวดเร็วและสอดคลอ้งกนัในการจดัการกบัการละเมิดหลกัจรรยาบรรณ

ฉบบัน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการแจง้เบาะแสซ่ึงระบุขั้นตอนต่างๆ ในการรายงานการละเมิดหลกัจรรยาบรรณน้ี รวมถึงให้

ความคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส บริษทัฯ มีนโยบายท่ีไม่ยอมให้เกิดการแกแ้คน้ต่อผูแ้จง้เบาะแสท่ีรายงานเหตุให้ทราบโดยสุจริต 

สมาชิกในทีมทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือกบักระบวนการสอบสวนการประพฤติมิชอบใดๆ เป็นการภายในดว้ย 

สมาชิกในทีมควรหารือขอ้กงัวลต่างๆ กบัผูจ้ดัการก่อนเป็นลาํดบัแรกโดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะความผิดท่ีเกิดข้ึน หากท่านรู้สึกไม่

สะดวกใจท่ีจะหารือกบัเร่ืองดงักล่าวกบัผูจ้ดัการสายงานของท่าน ท่านอาจใชช่้องทางการแจง้เบาะแสต่อไปน้ีได ้ 

• อีเมล:์   whistleblower@minor.com  

• ออนไลน:์  www.minor.com/whistleblowing หรือ 

• ทางไปรษณีย:์  ชั้น 12 เลขท่ี 88 อาคารเดอะปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  

ส่งถึงคณะกรรมการรับแจง้เบาะแส 

การกระทาํผิดท่ีจาํเป็นตอ้งรายงาน  

• การละเมิดหลกัจรรยาบรรณของบริษทัฯ หรือนโยบายและขั้นตอนอ่ืนใดของบริษทัฯ  

• การละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่างๆ หรือ  

• การกระทาํอ่ืนใดท่ีส่งผลเสียต่อบริษทัฯ  

ในบางสถานการณ์นั้น อาจเป็นการยากท่ีจะตดัสินวา่ถูกหรือผิด เน่ืองจากเราไม่สามารถยกกรณีตวัอยา่งท่ีครอบคลุมไดท้ั้งหมด 

เราจึงกาํหนดแนวทางในการตอบขอ้สงสยัหรือประเด็นปัญหา โดยตอ้งยดึถือตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

ก. แน่ใจว่าท่านมีขอ้เท็จจริงครบถว้น เราตอ้งไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงท่ีครบถว้นเพ่ือให้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

ข. ถามตวัเองวา่ ถูกขอให้ทาํอะไรเป็นพิเศษหรือไม่? ผิดจริยธรรมหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่? คาํถามน้ีจะทาํให้ท่านเนน้

ไปท่ีคาํถามเฉพาะของท่านและทางเลือกท่ีท่านมีอยู่ ใช้วิจารณญาณและสามญัสํานึกของท่านเอง หากเห็นว่าผิด

จริยธรรมหรือไม่เหมาะสม กรณีดงักล่าวก็น่าจะเป็นเช่นนั้น 

ค. หารือปัญหากบัหวัหนา้งานของท่าน ถือเป็นแนวทางปฏิบติัเบ้ืองตน้สาํหรับทุกสถานการณ์ หลายคร้ังท่ีหวัหนา้งาน

ของท่านมีความรอบรู้ในคาํถามดงักล่าวมากกวา่และยนิดีมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ จาํไวว้า่หวัหนา้งานของ

ท่านมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ หากท่านไม่สะดวกใจท่ีจะหารือกบัหวัหนา้งานของท่าน ท่านอาจ

พดูคุยกบัผูจ้ดัการทัว่ไปหรือผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลได ้

ง. มองหาความช่วยเหลือจากทรัพยากรต่างๆ ของบริษทัฯ กรณีท่ีไม่อาจหารือกบัหวัหนา้งานของท่านได ้ท่านอาจใชช่้อง

ทางการแจง้เบาะแสท่ีท่านสามารถติดต่อกบัคณะกรรมการรับแจง้เบาะแสไดโ้ดยตรง ท่านสามารถรายงานเหตุละเมิด

ไดอ้ยา่งมัน่ใจและปราศจากความกลวัการแกแ้คน้เอาคืน บริษทัฯ ไม่ยอมใหมี้การแกแ้คน้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีท่ี

รายงานเหตตุอ้งสงสยัวา่มีการละเมิดในทุกกรณี 

จ. ถามก่อนดาํเนินการใดๆ หากท่านไม่แน่ใจวา่ควรทาํอยา่งไรในสถานการณ์นั้นๆ ใหข้อคาํแนะนาํก่อนดาํเนินการใดๆ 

 ธรรมาภบิาล  

4.1 การกาํกบัดูแลหลกัจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ MINT มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบังคับใช้หลัก

จรรยาบรรณฉบบัน้ีโดยมีความเป็นอิสระ ยึดหลกัความเป็นจริง และเสมอตน้เสมอปลาย คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย

กลุ่มผูบ้ริหารและผูน้าํของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจบงัคบัใชห้ลกัจรรยาบรรณน้ี  

mailto:whistleblower@minor.com
http://www.minor.com/whistleblowing
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4.2 การเปลีย่นแปลงแก้ไขหลกัจรรยาบรรณ 

หลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเป็นคราวๆ ไปเพ่ือให้เป็นไปตามค่านิยม แนวปฏิบติัท่ีดี การปรับปรุง 

รวมถึงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ โดยตอ้งแจง้รายละเอียดการเปล่ียนแปลงแกไ้ขหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีใหส้มาชิกในทีมและ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนทราบ 

4.3 การผ่อนผนัในหลกัจรรยาบรรณ  

การผอ่นผนัในหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีตอ้งกระทาํโดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑเ์ท่านั้น และตอ้งเปิดเผย

ใหท้ราบโดยทนัทีตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดไว ้

 การรับทราบเป็นรายปี 

เพ่ือให้แน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ี บริษทัฯ จึงกาํหนดใหส้มาชิกในทีมทุกคนตอ้งทบทวนหลกัจรรยาบรรณน้ี

และรับรองวา่ตนเองเขา้ใจและจะปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นประจาํทุกปีตามเอกสารแนบทา้ย  

การให้คาํมัน่ในการปฏบิัตติามหลกัจรรยาบรรณของบริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั 

ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าได้รับสําเนาหลักจรรยาบรรณของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ลง

วนัท่ี____________ (“หลักจรรยาบรรณ”) โดยขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจหลกัจรรยาบรรณน้ีโดยละเอียด และตกลงปฏิบติัตาม

หลักจรรยาบรรณน้ี ข้าพเจ้าจะรายงานข้อกังวลใดๆผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหากล่วงรู้เหตุอันเป็นการละเมิดหลัก

จรรยาบรรณน้ี  

 

 

วนัที:่  

 

 

 

ลงช่ือ 

 

 

ช่ือ (ตวับรรจง) 
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เอกสารทีเ่กีย่วข้อง  

 

1 นโยบายการแจง้เบาะแสของ MINT  

2 หลกัจรรยาบรรณสาํหรับพนัธมิตรทางธุรกิจของ MINT 

3 นโยบายการจดัการความเส่ียงดา้นการฟอกเงินของ MINT  

4 แนวปฏิบติัในการใหข้องขวญัและการเล้ียงรับรองของ MINT 

5 นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ MINT 

6 นโยบายสิทธิมนุษยชนของ MINT  

7 นโยบายส่ิงแวดลอ้มของ MINT 

8 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ MINT 

9 แนวปฏิบติัทัว่โลกวา่ดว้ยพฤติกรรมในสถานท่ีทาํงาน 

10 กรอบการทาํงานดา้นส่ือสารองคก์ร 
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เอกสารแนบท้าย 1 

แบบฟอร์มกรณคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โปรดระบุรายละเอียดผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบติังานของท่านอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นกลาง  

 

ส่วนที ่1: รายละเอยีดของการเปิดเผยข้อมูล 

กรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จริง ทีอ่าจเกดิขึน้ หรือทีไ่ด้ล่วงรู้นั้นเกีย่วข้องกบั (เลือกได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

☐ มีผลประโยชนท์างตรงในกิจการคู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่ง หรือแฟรนไชส์ของบริษทัฯ  

☐ มีผลประโยชนท์างออ้มในกิจการคู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่ง หรือแฟรนไชส์ของบริษทัฯ  

☐ เสนอมอบทกัษะหรือบริการใหก้บัคู่แข่ง  

☐ มีส่วนร่วมกบักิจการภายนอกท่ีแข่งขนัหรือขายสินคา้หรือบริการใหก้บับริษทัฯ   

☐ วา่จา้งสมาชิกครอบครัวใกลชิ้ดในตาํแหน่งหวัหนา้งานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรงในบริษทัเดียวกนั  

☐ อ่ืนๆ   

โปรดระบุรายละเอียด  

 

กรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ทีเ่กดิขึน้จริง ทีอ่าจเกดิขึน้ หรือทีไ่ด้ล่วงรู้) ดาํเนินต่อเน่ืองเป็นเวลา: (เลือกข้อท่ีถกูต้อง) 

☐ 0–12 เดือน                                     ☐ >12 เดือนหรือต่อเน่ือง  

ส่วนที ่2: คาํรับรอง 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวัของขา้พเจา้ขา้งตน้เป็นจริงทุกประการและขา้พเจา้ทราบดีถึงความ

รับผิดชอบในการดาํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียงกรณีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนจริง

หรือคาดวา่จะเกิดข้ึนในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้พเจา้พร้อมแจง้ใหผู้จ้ดัการของขา้พเจา้ทราบกรณีท่ีขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์

ส่วนตวันั้นเปล่ียนแปลงไป 

ช่ือ: ลงช่ือ:  

ตาํแหน่ง:  วนัท่ี:  

ส่วนธุรกิจ:   
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ส่วนที ่3: สําหรับบริษัทกรอก  

ขา้พเจา้ไดต้รวจทานแบบฟอร์มขา้งตน้และรายละเอียดท่ีระบุไวแ้ลว้ (เลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง) 

☐  ไม่เขา้ข่ายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และขา้พเจา้อนุญาตใหด้าํเนินกิจกรรมงานดงักล่าวต่อไปได ้(ขา้มไปส่วนท่ี 4) 

☐ เขา้ข่ายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจริง ท่ีอาจเกิดข้ึน หรือท่ีไดล่้วงรู้ 

(โปรดใหร้ายละเอียดแผนปฏิบติัการดา้นล่าง) 

หากสถานการณ์ดงักล่าวไม่เข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มกีารพจิารณาถึงข้อต่อไปนีแ้ล้ว 

• ขอ้มูลแวดลอ้มทั้งหมดเก่ียวกบักรณีดงักล่าวมีการเปิดเผยและบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ 

• แจง้ใหผู้ท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบจากกรณีดงักล่าวทราบ รวมถึงขอความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

• ปรับปรุงขอบเขตการดาํเนินงานหรือจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลบางประการ 

• สรรหาบุคคลภายนอกเพ่ือทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลกระบวนการดงักล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน 

• แนะนาํใหส้ละผลประโยชน์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดักนัแห่งผลประโยชน์ดงักล่าว 

• โยกยา้ยบุคคลดงักล่าวออกจากกระบวนการทาํงานหรือหนา้ท่ีรับผิดชอบนั้นเป็นการชัว่คราว 

• ตรวจติดตามกิจกรรมงานของบุคคลดงักล่าวท่ีมีกรณีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งใกลชิ้ด 

• ไม่ไดด้าํเนินการใดๆ เพ่ิมเติมเน่ืองจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นอยูใ่นระดบัตํ่ามาก  

ข้าพเจ้าได้ทบทวนข้อพจิารณาข้างต้นแล้วและได้ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปนีเ้พ่ือขจดั/จดัการกบักรณคีวามขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

 

 

 

ข้าพเจ้าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผนปฏบิัตกิารนีจ้ะมกีารทบทวน 

☐ ภายใน 1 เดือน ☐ ภายใน 3 เดือน ☐ ภายใน 6 เดือน 

☐ ภายใน 12 เดือน ☐ อ่ืนๆ – ระบุ……………..... ☐ ไม่ระบุ: การขดักนัดงักล่าวเกิดข้ึนคร้ังเดียวหรือ

ในช่วงสั้นๆ เท่านั้น 

ส่วนที ่4: บริษัท 

มีการดาํเนินการต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 3 เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ มีการจดัการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจริง ท่ีอาจ

เกิดข้ึน หรือท่ีไดล่้วงรู้ในส่วนท่ี 1 อยา่งมีประสิทธิภาพ แนวทางต่างๆ ในส่วนท่ี 3 ทาํให้แน่ใจวา่มีการปกป้องผลประโยชน์และ

ช่ือเสียงของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ช่ือ:                                                                    ลงช่ือ:   

ตาํแหน่ง:  วนัท่ี:  
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