หลักจรรยาบรรณของสมาชิ กในทีม
บทนํา
1.1

วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมาย

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด เชื่อมัน่ ในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานจริ ยธรรมขั้นสูงสุด เรามุ่งมัน่ สร้างวัฒนธรรม
ในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบตามหลักความซื่อสัตย์สุจริ ต ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ กาํ หนดค่านิ ยม หลักการ และกฎระเบี ยบต่างๆ ที่ ใช้บงั คับพฤติกรรมและการกระทําของบุคคลใดก็
ตามที่ปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั ฯ หลักการพื้นฐานที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบตั ิมีดงั นี้
• ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและตามหลักจริ ยธรรม
• ดํารงไว้ซ่ ึงค่านิยมและปกป้ องชื่อเสี ยงขององค์กร
• เข้าใจถึงสิ่ งที่บริ ษทั ฯ คาดหวังจากพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ
• ดําเนินการตัดสิ นใจในแนวทางที่ถกู ต้องในการดําเนินงานแต่ละวัน
• ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่บงั คับใช้กบั ธุรกิจ และ
• ทราบถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือหรื อแนวทางปฏิบตั ิกรณี ที่มีขอ้ สงสัย
1.2

ขอบเขตและการบังคับใช้

หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ (“หลักจรรยาบรรณ”) บังคับใช้กบั บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด หน่วยธุรกิจ แผนก และ
สํานักงานทั้งหมดภายในเขตอํานาจตามกฎหมายทุกแห่ งที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดําเนิ นงาน รวมถึงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อทุก
แห่งที่บริ ษทั ฯ มีผลประโยชน์อยู่ (ต่อไปนี้จะเรี ยกรวมกันทั้งหมดว่า “บริษัทฯ” หรื อ “เรา”)
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้บงั คับใช้กบั ทุกคนที่ปฏิบตั ิงานในนามของบริ ษทั ฯ รวมถึงพนักงานประจําหรื อพนักงานตามสัญญาจ้าง
พนักงานฝึ กหัด นักศึกษาฝึ กงาน ที่ปรึ กษา ผูร้ ับเหมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั (“สมาชิกในทีม”)
สมาชิกในทีมทุกคนยอมรับในทุกๆ ปี ว่า ตนเองได้อ่านและตกลงปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ และมีหน้าที่รับผิดชอบใน
ฐานะสมาชิกในทีมในการรายงานข้อกังวลต่างๆ เกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้หรื อสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมาย
หรื อข้อบังคับที่ใช้บงั คับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ การละเลยไม่รายงานเหตุสงสัยว่ามีการละเมิดหรื อการละเมิดกฎหมาย หลัก
จรรยาบรรณ หรื อนโยบายอื่นของบริ ษทั ฯ ถือเป็ นการละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ เช่นกัน โดยอาจส่ งผลให้ตอ้ งได้รับโทษ
ทางวินยั จนถึงขั้นและรวมถึงการเลิกจ้างหรื อสัญญาจ้างงาน
1.3

สิ่งทีท่ ่ านต้ องทํา

ในฐานะสมาชิกในทีม ท่านต้องรับผิดชอบในการ
• อ่านทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ร่วมกับนโยบายอื่นที่ใช้บงั คับกับการทํางานของท่าน
• ดํา เนิ น การต่ า งๆ โดยใช้วิจ ารณญาณด้ว ยความซื่ อ สัต ย์ และเป็ นไปตามหลัก จริ ย ธรรม ท่ า นต้อ งไม่ ล ะเมิ ด หลัก
จรรยาบรรณฉบับนี้ ขณะเดียวกันต้องรายงานข้อกังวลใดๆ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทําได้
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและเข้าใจถึงกฎหมายที่ใช้บงั คับกับการทํางานของท่านและธุรกิจของเราเป็ นอย่างดี หากท่านมีขอ้
สงสัยเกี่ยวกับกฎหมายหรื อข้อบังคับใดๆ ให้ติดต่อฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯ
• ขอความช่วยเหลือกรณี ที่ได้คาํ ตอบที่ไม่ชดั เจน อย่าลังเลที่จะขอรับทราบแนวทางใดๆ ก่อนลงมือทํา
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• สอดส่องดูแลกิจกรรมงานใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ นโยบายของเรา หรื อกฎหมาย
• อย่าละเลยหรื อมองข้ามการละเมิดใดๆ การรายงานข้อกังวลของท่านโดยทันทีจะช่วยป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
บริ ษทั ฯ และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ ได้
ผูท้ ี่ละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้หรื อนโยบายของบริ ษทั ฯ อาจต้องได้รับโทษทางวินยั โดยรู ปแบบของโทษทางวินยั จะขึ้นอยู่
กับพฤติการณ์และความรุ นแรงของแต่ละกรณี มาตรการลงโทษทางวินยั อาจประกอบด้วยการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่า ง ดัง นี้ ได้แ ก่ การตัก เตื อ นด้ว ยวาจาหรื อ ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร การพัก งาน การลดตํา แหน่ ง การตัด สิ ท ธิ์ ในการรั บ
ค่าตอบแทนพิเศษ การเลิกจ้าง หรื อเลิกสัญญาจ้าง นอกจากมาตรการลงโทษดังกล่าวแล้ว การละเมิดกฎหมายอาจส่ งผลให้มีการ
ดําเนินคดีทางแพ่งหรื ออาญาทั้งกับตัวท่านเอง เพือ่ นร่ วมงาน หรื อบริ ษทั ฯ ซึ่งส่งผลกระทบสื บเนื่องที่ร้ายแรง
หากท่านตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่เชื่ อว่า อาจมีการละเมิดหรื อนําไปสู่ การละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ ให้แจ้งข้อมูลผ่านช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสที่กาํ หนดไว้ (ดูขอ้ 3 การละเมิดหลักจรรยาบรรณ)
หลักการของหลักจรรยาบรรณ
2.1

เรายึดมัน่ ตามกฎระเบียบ
เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อบังคับ

การปฏิ บัติตามกฎหมายทั้งตามตัวบทกฎหมายและตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายเป็ นรากฐานในการกําหนดมาตรฐานทาง
จริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ สมาชิ กทุ กคนในที มต้องเคารพและปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อบังคับของเมื อง รั ฐ และ
ประเทศที่ เข้าไปดําเนิ นงาน แม้เราจะไม่ได้คาดหวังให้ท่านทราบรายละเอียดของกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อบังคับเหล่านี้
ทั้งหมด แต่ก็จาํ เป็ นที่ท่านต้องเรี ยนรู ้รายละเอียดดังกล่าวให้มากพอเพื่อให้สามารถพิจารณาได้วา่ เมื่อใดที่ควรขอรับคําแนะนํา
จากหัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ หรื อฝ่ ายกฎหมาย
เราคาดหวังให้ท่านปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บงั คับ
กับเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ การต่อต้านการผูกขาด การสนับสนุ นเงิ นทุ นในโครงการรณรงค์ต่างๆ สิ ทธิ พลเมื อง การปกป้ อง
ลิ ข สิ ท ธิ์ (รวมถึ ง สิ่ ง พิ ม พ์แ ละซอฟต์แ วร์ ) การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม การกระทํา ทุ จ ริ ต ในต่ า งประเทศ หลัก ทรั พ ย์ ภาษี และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบว่ าด้ วยการต่ อต้ านการฟอกเงิน
การฟอกเงิ นเป็ นกระบวนการที่เงินทุนที่ได้มาจากการกระทําผิดกฎหมาย เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด การเลี่ยงภาษี การค้า
มนุษย์ และการทุจริ ต ถูกยักย้ายถ่ายเทผ่านธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อปกปิ ดที่มาที่มิชอบด้วยกฎหมาย เรามุ่งมัน่ ดําเนินธุรกิจ
ในลักษณะที่เป็ นการป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ดก็ตามใช้กิจกรรมธุรกิจของเราไปในทางที่ผิด ดังนั้นเราจึงปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ต่อต้านการฟอกเงิน อาชญากรรมทางการเงิน และการต่อต้านการก่อการร้ายในทุกประเทศที่เราเข้าไปดําเนินงาน
สมาชิกในทีมจะต้องสอดส่ องดูแลการจ่ายเงินที่มีลกั ษณะผิดปกติ ไม่วา่ ในรู ปของเงินสดหรื อเช็ค ซึ่ งอยูน่ อกเหนือกระบวนการ
ตามปกติ และรายงานข้อกังวลของท่านหากรู ้เห็นหรื อสงสัยว่ามีการกระทําหรื อธุ รกรรมทางการเงินใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิด
ปั ญหาในภายหลัง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายการจัดการความเสี่ ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน
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ไม่ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขาย
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะต้องถือเป็ นข้อมูลอันเป็ นความลับ สมาชิกทุกคนในทีมที่เข้าถึงข้อมูลอัน
เป็ นความลับเกี่ ยวกับบริ ษทั ฯ หรื อกิ จการอื่ นใดไม่ได้รับอนุ ญ าตให้ใช้หรื อแบ่ งปั นข้อ มูลดัง กล่ าวเพื่อ การซื้ อขายหุ ้น และ
หลักทรัพย์อื่นๆ หรื อเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ การใช้ขอ้ มูลเพื่อแสวงหาประโยชน์ทาง
การเงิ นส่ วนตัวหรื อเพื่อ “ให้ทิป” กับผูอ้ ื่นที่ อาจตัดสิ นใจลงทุนโดยอ้างอิงข้อมูลนั้นถือเป็ นการกระทําที่ ผิดจริ ยธรรมและผิด
กฎหมาย
แข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
เรามุ่งมัน่ แข่งขันในทางการค้าอย่างเป็ นธรรมและสุ จริ ต สมาชิ กทุกคนในที มต้องเคารพสิ ทธิ และปฏิ บตั ิตามลูกค้า คู่คา้ และ
พนักงาน รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงผูใ้ ห้กแู้ ละเจ้าหนี้ทุกคนอย่างเป็ นธรรม ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของเราต้องมาจาก
ผลการดําเนิ นงานอันโดดเด่น และมิได้มาจากแนวปฏิ บตั ิทางธุ รกิ จที่ ผิดจริ ยธรรม ไม่เป็ นธรรม ต่อต้านการแข่งขัน หรื อผิด
กฎหมายซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงสิ่ งต่อไปนี้
• การโจรกรรมข้อมูลที่มีกรรมสิ ทธิ์ การครอบครองความลับทางการค้าที่ได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล หรื อการโน้มน้าวให้อดีตพนักงานหรื อพนักงานปั จจุบนั ของบริ ษทั อื่นเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ทราบ
• แสวงหาความได้เปรี ยบโดยไม่เป็ นธรรมโดยการแทรกแซง การปกปิ ดข้อมูล การใช้ขอ้ มูลในทางมิชอบ การให้ขอ้ มูล
อันเป็ นเท็จ หรื อการทําการค้าที่ผิดกฎหมายในลักษณะอื่นใด หรื อ
• การมีส่วนร่ วมกับการตรึ งราคา การฮั้วประมูล การปั นส่ วนตลาดหรื อลูกค้า หรื อการกระทําที่มิชอบด้วยกฎหมายใน
ลักษณะเดียวกันนี้
เคารพกฎหมายต่ อต้ านการคอร์ รัปชันและต่ อต้ านการให้ สินบน
เราไม่ยอมให้มีการกระทําอันเป็ นการให้สินบนหรื อคอร์ รัปชันโดยเด็ดขาด สมาชิ กในที มต้องไม่เสนอให้หรื อรับสิ่ งมีค่าใด
เพื่อให้ได้มาซึ่ งการงาน ให้งานดําเนิ นต่อไปได้ หรื อแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายต่อต้านการให้
สิ นบนและต่อต้านการคอร์ รัปชันทุกครั้งที่ ทาํ ธุ รกิ จ และไม่ว่ากฎหมายท้องถิ่นจะอนุ ญาตไว้หรื อไม่ก็ตาม ต้องไม่เสนอ ให้
สัญญาว่าจะให้ หรื อรับสิ่ งมีค่าใดก็ตามไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเพื่อให้มีผลต่อการตัดสิ นใจหรื อการดําเนินการใดๆ ของบุคคล
อื่นในทางมิชอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน
ปฏิบัตติ ามมาตรการลงโทษทางการค้ า
สหประชาชาติ สหภาพยุโรป และรัฐบาลบางประเทศอาจใช้มาตรการลงโทษทางการค้ากับประเทศและภูมิภาคต่างๆ หรื อบุคคล
ใดก็ตามเป็ นคราวๆ ไป และเราต้องปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ อาจขอรับคําแนะนําเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
ได้จากคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ MINT
2.2

เราดําเนินงานด้ วยซื่ อสัตย์ สุจริต
ป้องกันไม่ ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลหนึ่ งขัดกับหรื อปรากฏว่าขัดกับผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวอาจเกิ ดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวที่ ท่านมีอยู่น้ นั ทําให้ท่าน
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่มีอยูก่ บั บริ ษทั ฯ ด้วยความยากลําบาก
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะเกิ ดขึ้นในกรณี ที่พนักงานปฏิ บตั ิงานโดยมีอาํ นาจในการให้คาํ ปรึ กษาหรื อถือหุ ้นของคู่แข่ง
ลูกค้า หรื อคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ หรื อได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่สมควรจากการดํารงตําแหน่งในบริ ษทั ฯ สมาชิ กในที มต้อง
หลีกเลี่ยงการติดต่อธุ รกิ จไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมกับลูกค้า คู่คา้ หรื อคู่แข่ง ยกเว้นเป็ นไปตามหน้าที่ ของท่าน อีกทั้งควร
หลีกเลี่ยงการว่าจ้างสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดในตําแหน่งหัวหน้างาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยตรง
หากท่านเห็นว่า ผลประโยชน์ส่วนตัวของท่านอาจกระทบต่อความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ของท่านอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เป็ นกลาง ให้กรอกแบบฟอร์ มกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบท้าย 1) หัวหน้างานของท่านหรื อคณะกรรมการ
กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์จะประเมินสถานการณ์และอาจอนุญาตให้ท่านดําเนิ นการดังกล่าวต่อไปได้หรื อดําเนิ นการ
ตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อแก้ไขกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ นั
ห้ามมิให้มีการปกปิ ดกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผูท้ ี่ล่วงรู ้ถึงกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นต้องรายงานให้หัวหน้างานทราบหรื อรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส กรณี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บางครั้งอาจไม่มีกาํ หนดรายละเอียดไว้ชดั เจน ดังนั้นหากท่านมีขอ้ สงสัย โปรดหารื อกับหัวหน้า
งานของท่านหรื อขอคําแนะนําผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
ยืนยันความสัมพันธ์ ระหว่ างพนักงานและคู่ค้า
บริ ษทั ฯ จํากัดการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ จากอดีตสมาชิกในทีมหรื อสมาชิกในทีมปั จจุบนั (ภายในระยะเวลาสองปี
ที่ผ่านมา) หรื อญาติใกล้ชิดของสมาชิ กในทีม และกิจการใดก็ตามที่สมาชิกในทีมหรื อญาติใกล้ชิดถือหุ ้นหรื อมีอาํ นาจควบคุม
เกิ น 10% สถานการณ์ใดๆ ดังกล่าวนี้ ถือเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและคู่คา้ โดยต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวเพื่อให้
แน่ ใจว่าสมาชิ กในที มไม่ได้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใดๆ ในการจัดซื้ อสิ นค้าและบริ การจากคู่คา้ ที่ ตนเองมี ความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน หากเห็นว่าอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและคู่คา้ ต้องกรอกแบบฟอร์ มกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เราจะประเมินข้อเท็จจริ งทั้งหมดโดยละเอียดและหากพบว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก็อาจอนุมตั ิให้ดาํ เนินการจัดซื้อ
ดังกล่าวต่อไปได้
รับผิดชอบต่อกรณีการให้ ของขวัญ
การเลี้ยงรับรองทางธุ รกิ จและการให้ของขวัญในทางธุ รกิ จมีจุดประสงค์เพื่อสร้างค่าความนิ ยมและความสัมพันธ์ที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมิใช่การแสวงหาประโยชน์อนั ไม่เป็ นธรรมกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานกํากับดูแล หรื อบุคคลอื่น เรา
ไม่รับของขวัญ เงิน หรื อเงินสิ นบนที่เสนอเพื่อจูงใจให้บริ ษทั ฯ ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ห้ามมิให้ติดต่อกับคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ
เพื่อขอรับสิ นค้าหรื อบริ การแบบให้เปล่าหรื อขอส่วนลดพิเศษโดยเด็ดขาดหากมิได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
สมาชิกในทีม (หรื อสมาชิกครอบครัว) ต้องไม่เสนอ ให้ จัดหา หรื อรับของขวัญหรื อการเลี้ยงรับรองใดๆ เช่น
• เงินสดหรื อของเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกํานัล
• ให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการกระทําบางประการหรื อหรื อเข้าข่ายเป็ นการให้สินบนหรื อเงินสิ นบน
• มีมูลค่ามากเกินควร ของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรื อเทียบเท่าเมื่อคิดเป็ นสกุลเงินท้องถิ่นต้องรายงานให้หวั หน้า
งานทราบ
• ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจโดยทัว่ ไปในประเทศของท่าน หรื อ
• ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรื อนโยบายใดๆ ของหน่วยงานของอีกฝ่ ายหนึ่ง
หากท่านไม่แน่ใจว่าของขวัญนั้นเหมาะสมหรื อไม่ ให้ดูรายละเอียดในแนวปฏิบตั ิในการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองของ
MINT หรื อหารื อกับหัวหน้างานของท่าน
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ตอบแทนสังคมตามหลักจริยธรรมอันดี
เราเชื่ อมัน่ ในแนวทางการตอบแทนชุมชนที่ เราอาศัยและเข้าไปดําเนิ นงาน การตอบแทนสังคมถือเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการ
บริ จาคเพื่อการกุศล การอุทิศเวลา การบริ จาคสิ่ งของ หรื อการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อการเป็ นผูส้ นับสนุน
การดําเนิ นกิจกรรมดังกล่าวตามหลักจริ ยธรรมอันดี โปร่ งใสนั้นถือเป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิ่ง อีกทั้งต้องแน่ใจว่า ไม่ได้ขดั แย้งกับ
ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ต้องมี การบันทึ กข้อมูลเกี่ ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศลและการเป็ นผูส้ นับสนุ นทั้งปวงไว้อย่างถู ก ต้อ ง
สอดคล้องกับกระบวนการการขออนุมตั ิ และและมีใบรับรองอย่างเป็ นทางการจากผูร้ ับประโยชน์ข้ นั สุ ดท้าย สมาชิกทุกคนใน
ทีมต้องแน่ใจว่าในการเสนอหรื อรับบริ จาคเพื่อการกุศลในนามของบริ ษทั ฯ นั้น เงินบริ จาคต้องนําไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและถึงมือผูร้ ับประโยชน์อย่างแท้จริ ง พนักงานต้องไม่ใช้ตาํ แหน่งของตนเพื่อบีบบังคับให้พนั ธมิตรทางธุรกิจหรื อ
สมาชิกในทีมรายอื่นบริ จาคเพื่อการกุศล เราไม่ตอ้ งการให้ใครก็ตามรู ้สึกว่ามีภาระหน้าที่ตอ้ งบริ จาคเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจไว้
บริ ษทั ฯ มี นโยบายวางตัวเป็ นกลางทางการเมื องซึ่ งแปลว่าห้า มมิ ให้ผูใ้ ดจัดกิ จ กรรมทางการเมื องในนามบริ ษทั ฯ โปรดดู
รายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเมือง การเป็ นผูส้ นับสนุน และการบริ จาคเพื่อการกุศลในนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
และคอร์รัปชัน
ปฏิบัตติ ่ อทุกคนอย่ างให้ เกียรติ
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิต่อสมาชิกทุกคนในทีมอย่างเป็ นธรรม มีเกียรติ และศักดิ์ศรี เราให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน
และไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบตั ิหรื อการคุกคามใดๆ อันเนื่ องมาจากเชื้อชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ ชาติกาํ เนิ ด หรื อชนชั้นอื่นใดที่
ได้รับความคุม้ ครอง สมาชิกในทีมของเราต้องมีสิทธิ ทาํ งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากการคุกคามด้วยวาจา การคุกคาม
ทางร่ างกาย และการคุกคามทางเพศ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานที่ทาํ งานได้ใน แนวปฏิบตั ิทวั่ โลกว่า
ด้วยพฤติกรรมที่สถานที่ทาํ งาน และนโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชน
สร้ างสภาพแวดล้ อมทีถ่ ูกสุขลักษณะและปลอดภัย
บริ ษทั ฯ พยายามจัดสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะให้กบั สมาชิกในทีมของเรา สมาชิกในทีมแต่ละคน
ต้องรับผิดชอบในการรักษาสถานที่ ทาํ งานให้ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะโดยปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบด้านสิ่ งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย และรายงานอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ และอุปกรณ์ แนวทางปฏิบตั ิ หรื อสภาพที่ไม่ปลอดภัยให้บริ ษทั ฯ
ทราบ ห้ามมิให้แสดงพฤติกรรมรุ นแรงและข่มขู่คุกคามทุกกรณี สมาชิกในทีมต้องปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ด้วยความปลอดภัย ไม่
อยูภ่ ายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรื อสารควบคุมใดๆ ห้ามมิให้มีการใช้ยาเสพติดในสถานที่ทาํ งานโดยเด็ดขาด
รักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ คาดหวังให้สมาชิกในทีมปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อม หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดความ
รับผิดชอบหรื อหน้าที่ของท่าน ให้ตรวจสอบกับหัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ หรื อดูรายละเอียดในนโยบายว่าด้วยสิ่ งแวดล้อม
แสดงให้ เห็นถึงข้ อมูลทีต่ รวจสอบได้
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการบันทึกและรายงานข้อมูลต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง และทันท่วงทีเพื่อให้สามารถตัดสิ นใจใน
เรื่ องต่างๆ ทางธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ต้องจัดทําเอกสารบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างถูกต้องและทันเวลา หาก
ท่านไม่แน่ใจว่า ค่าใช้จ่ายนั้นชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ให้หารื อกับหัวหน้างานของท่าน
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ต้องเก็บสมุดรายงาน บันทึ ก บัญชี และงบการเงิ นทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง แสดงรายการ
ธุรกรรมที่ถูกต้อง พร้อมเปิ ดเผยให้ทราบตามกฎหมายหรื อข้อบังคับ และต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมาย และระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ สมาชิกในทีมต้องให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั หน่วยงานตรวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก
บริ ษทั ขณะทําการตรวจสอบบัญชี บันทึก และการดําเนินงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
บันทึกและเอกสารการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจมักกลายเป็ นที่รับทราบของสาธารณะ ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงข้อมูลในลักษณะ
ที่ กล่าวเกิ นจริ ง ก่อให้เกิ ดความเสื่ อมเสี ย เป็ นการคาดเดา หรื อมีลกั ษณะอื่นที่ ไม่เหมาะสมเกี่ ยวกับบุคคลและบริ ษทั ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยข้อกําหนดนี้ ให้บงั คับใช้กบั อีเมล์ บันทึกภายในบริ ษทั และรายงานฉบับทางการต่างๆ ซึ่ งต้องเก็บ
รักษาหรื อทําลายตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่อยูใ่ นระบบอินเทอร์เน็ตของบริ ษทั ฯ
2.3

ปกป้องบริษัทฯ
รักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ

สมาชิกทุกคนในทีมต้องเก็บรักษาข้อมูลที่มีกรรมสิ ทธิ์ที่ได้รับทราบจากบริ ษทั ฯ ลูกค้า และคู่คา้ ไว้เป็ นความลับ โดยอาจเปิ ดเผย
ข้อมูลอันเป็ นความลับก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากฝ่ ายบริ หารหรื อตามที่ กฎหมายหรื อข้อบังคับกําหนดไว้
เท่านั้น
ข้อมูลที่มีกรรมสิ ทธิ์ ได้แก่ทรัพย์สินทางปั ญญา เช่น ความลับทางการค้า สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า และลิขสิ ทธิ์ รวมถึงแผน
ธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการบริ การ แนวคิดด้านวิศวกรรมและการผลิต การออกแบบ ฐานข้อมูล บันทึก ข้อมูลเงินเดือน
และข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้เผยแพร่ การใช้หรื อแจกจ่ายข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็ นการกระทําที่
ละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ อีกทั้งยังผิดกฎหมายและเป็ นผลให้ได้รับโทษทางแพ่งหรื อทางอาญาได้ ข้อมูลที่มีกรรมสิ ทธิ์ยงั
รวมถึงข้อมูลทั้งปวงที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะซึ่ งอาจถูกนําไปใช้เพื่อเป็ นการแข่งขันหรื อเป็ นผลเสี ยต่อบริ ษทั ฯ หรื อลูกค้า
หรื อคู่คา้ ของบริ ษทั ฯได้ อีกทั้งยังรวมถึงข้อมูลที่ คู่คา้ และลูกค้าได้เปิ ดเผยให้บริ ษทั ฯ ทราบ หน้าที่ ในการรักษาความลับของ
ข้อมูลดังกล่าวต้องดําเนินต่อเนื่องแม้จะสิ้นสุดระยะเวลาจ้างงานหรื อสิ้นสุดสัญญาจ้างงานแล้วก็ตาม
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกได้ในกรอบการดําเนินงานด้านการสื่ อสารองค์กรของ MINT
คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อบุคลากร ธุรกิจ และชื่อเสี ยงของเรา เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้ อง
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน และคู่คา้ ของเราอย่างเคร่ งครัด เราต้องรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และคุม้ ครองข้อมูลดังกล่าวมิให้เกิดการสู ญหาย ใช้งานในทางที่ผิด
หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต บริ ษทั ฯ และสมาชิกในทีมทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย และหน้าที่ตามสัญญาทั้ง
ปวงเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปกป้องทรัพย์ สินของบริษัทฯ
สมาชิ กในทีมทุกคนต้องปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และใช้งานทรัพย์สินดังกล่าวอย่างคุม้ ค่า การโจรกรรม ความประมาท
เลินเล่อ และการใช้งานโดยเปล่าประโยชน์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการทํากําไรของเรา ต้องใช้ทรัพย์สินทุกชิ้น
ของบริ ษทั ฯ เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น อีกทั้งต้องรายงานเหตุที่สงสัยว่าเป็ นการฉ้อโกงหรื อโจรกรรม
ใดๆ โดยทันทีผา่ นช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อให้มีการสอบสวนเหตุดงั กล่าว ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อการอื่นที่มิได้
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
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การละเมิดหลักจรรยาบรรณ
เราต้องดําเนิ นการทั้งปวงเพื่อให้แน่ใจว่า มีมาตรการที่รวดเร็ วและสอดคล้องกันในการจัดการกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณ
ฉบับนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายการแจ้งเบาะแสซึ่งระบุข้ นั ตอนต่างๆ ในการรายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ รวมถึงให้
ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ไม่ยอมให้เกิ ดการแก้แค้นต่อผูแ้ จ้งเบาะแสที่รายงานเหตุให้ทราบโดยสุ จริ ต
สมาชิกในทีมทุกคนต้องให้ความร่ วมมือกับกระบวนการสอบสวนการประพฤติมิชอบใดๆ เป็ นการภายในด้วย
สมาชิกในทีมควรหารื อข้อกังวลต่างๆ กับผูจ้ ดั การก่อนเป็ นลําดับแรกโดยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะความผิดที่เกิดขึ้น หากท่านรู ้สึกไม่
สะดวกใจที่จะหารื อกับเรื่ องดังกล่าวกับผูจ้ ดั การสายงานของท่าน ท่านอาจใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแสต่อไปนี้ได้
• อีเมล์:
whistleblower@minor.com
• ออนไลน์:
www.minor.com/whistleblowing หรื อ
• ทางไปรษณี ย:์
ชั้น 12 เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 ประเทศไทย
ส่งถึงคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
การกระทําผิดที่จาํ เป็ นต้องรายงาน
• การละเมิดหลักจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ หรื อนโยบายและขั้นตอนอื่นใดของบริ ษทั ฯ
• การละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับต่างๆ หรื อ
• การกระทําอื่นใดที่ส่งผลเสี ยต่อบริ ษทั ฯ
ในบางสถานการณ์น้ นั อาจเป็ นการยากที่จะตัดสิ นว่าถูกหรื อผิด เนื่ องจากเราไม่สามารถยกกรณี ตวั อย่างที่ครอบคลุมได้ท้ งั หมด
เราจึงกําหนดแนวทางในการตอบข้อสงสัยหรื อประเด็นปั ญหา โดยต้องยึดถือตามขั้นตอนต่อไปนี้
ก.
แน่ ใจว่าท่านมีขอ้ เท็จจริ งครบถ้วน เราต้องได้รับทราบข้อเท็จจริ งที่ครบถ้วนเพื่อให้ดาํ เนิ นการแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
ถูกต้อง
ข.
ถามตัวเองว่า ถูกขอให้ทาํ อะไรเป็ นพิเศษหรื อไม่? ผิดจริ ยธรรมหรื อไม่ เหมาะสมหรื อไม่? คําถามนี้ จะทําให้ท่านเน้น
ไปที่ คาํ ถามเฉพาะของท่ านและทางเลื อกที่ ท่านมี อยู่ ใช้วิจารณญาณและสามัญสํานึ กของท่ านเอง หากเห็ นว่าผิด
จริ ยธรรมหรื อไม่เหมาะสม กรณี ดงั กล่าวก็น่าจะเป็ นเช่นนั้น
หารื อปั ญหากับหัวหน้างานของท่าน ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเบื้องต้นสําหรับทุกสถานการณ์ หลายครั้งที่หวั หน้างาน
ค.
ของท่านมีความรอบรู ้ในคําถามดังกล่าวมากกว่าและยินดีมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ จําไว้วา่ หัวหน้างานของ
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยแก้ไขปั ญหาต่างๆ หากท่านไม่สะดวกใจที่จะหารื อกับหัวหน้างานของท่าน ท่านอาจ
พูดคุยกับผูจ้ ดั การทัว่ ไปหรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้
ง.
มองหาความช่วยเหลือจากทรัพยากรต่างๆ ของบริ ษทั ฯ กรณี ที่ไม่อาจหารื อกับหัวหน้างานของท่านได้ ท่านอาจใช้ช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสที่ท่านสามารถติดต่อกับคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสได้โดยตรง ท่านสามารถรายงานเหตุละเมิด
ได้อย่างมัน่ ใจและปราศจากความกลัวการแก้แค้นเอาคืน บริ ษทั ฯ ไม่ยอมให้มีการแก้แค้นพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ที่
รายงานเหตุตอ้ งสงสัยว่ามีการละเมิดในทุกกรณี
จ.
ถามก่อนดําเนินการใดๆ หากท่านไม่แน่ใจว่าควรทําอย่างไรในสถานการณ์น้ นั ๆ ให้ขอคําแนะนําก่อนดําเนินการใดๆ
ธรรมาภิบาล
4.1
การกํากับดูแลหลักจรรยาบรรณ
คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลการปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ข อง MINT มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ลการบัง คับ ใช้ห ลัก
จรรยาบรรณฉบับนี้ โดยมีความเป็ นอิสระ ยึดหลักความเป็ นจริ ง และเสมอต้นเสมอปลาย คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
กลุ่มผูบ้ ริ หารและผูน้ าํ ของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจบังคับใช้หลักจรรยาบรรณนี้
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4.2
การเปลีย่ นแปลงแก้ ไขหลักจรรยาบรรณ
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขเป็ นคราวๆ ไปเพื่อให้เป็ นไปตามค่านิ ยม แนวปฏิ บตั ิที่ดี การปรับปรุ ง
รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ให้สมาชิกในทีมและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกคนทราบ
4.3
การผ่อนผันในหลักจรรยาบรรณ
การผ่อนผันในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ตอ้ งกระทําโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์เท่านั้น และต้องเปิ ดเผย
ให้ทราบโดยทันทีตามที่กฎหมายหรื อข้อบังคับกําหนดไว้
การรับทราบเป็ นรายปี
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี้ บริ ษทั ฯ จึงกําหนดให้สมาชิกในทีมทุกคนต้องทบทวนหลักจรรยาบรรณนี้
และรับรองว่าตนเองเข้าใจและจะปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นประจําทุกปี ตามเอกสารแนบท้าย
การให้ คาํ มัน่ ในการปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
ข้า พเจ้า ยอมรั บ ว่า ข้า พเจ้า ได้รั บ สํา เนาหลัก จรรยาบรรณของบริ ษ ัท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน) ลง
วันที่____________ (“หลักจรรยาบรรณ”) โดยข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจหลักจรรยาบรรณนี้ โดยละเอียด และตกลงปฏิบตั ิตาม
หลัก จรรยาบรรณนี้ ข้า พเจ้า จะรายงานข้อ กัง วลใดๆผ่า นช่ อ งทางการแจ้ง เบาะแสหากล่ ว งรู ้ เ หตุ อ ัน เป็ นการละเมิ ด หลัก
จรรยาบรรณนี้

วันที:่

ลงชื่อ
ชื่อ (ตัวบรรจง)

หน้ า 8 จาก 11

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง

1

นโยบายการแจ้งเบาะแสของ MINT

2

หลักจรรยาบรรณสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจของ MINT

3

นโยบายการจัดการความเสี่ ยงด้านการฟอกเงินของ MINT

4

แนวปฏิบตั ิในการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองของ MINT

5

นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชันของ MINT

6

นโยบายสิ ทธิมนุษยชนของ MINT

7

นโยบายสิ่ งแวดล้อมของ MINT

8

นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ MINT

9

แนวปฏิบตั ิทว่ั โลกว่าด้วยพฤติกรรมในสถานที่ทาํ งาน

10

กรอบการทํางานด้านสื่ อสารองค์กร
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เอกสารแนบท้ าย 1
แบบฟอร์ มกรณีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
โปรดระบุรายละเอียดผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานของท่านอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นกลาง
ส่ วนที่ 1: รายละเอียดของการเปิ ดเผยข้ อมูล
กรณีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทเี่ กิดขึน้ จริง ทีอ่ าจเกิดขึน้ หรื อทีไ่ ด้ ล่วงรู้ น้นั เกีย่ วข้ องกับ (เลือกได้ มากกว่ าหนึ่งข้ อ)
☐ มีผลประโยชน์ทางตรงในกิจการคู่คา้ ลูกค้า คู่แข่ง หรื อแฟรนไชส์ของบริ ษทั ฯ

☐ มีผลประโยชน์ทางอ้อมในกิจการคู่คา้ ลูกค้า คู่แข่ง หรื อแฟรนไชส์ของบริ ษทั ฯ
☐ เสนอมอบทักษะหรื อบริ การให้กบั คู่แข่ง

☐ มีส่วนร่ วมกับกิจการภายนอกที่แข่งขันหรื อขายสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั บริ ษทั ฯ

☐ ว่าจ้างสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดในตําแหน่งหัวหน้างานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยตรงในบริ ษทั เดียวกัน
☐ อื่นๆ

โปรดระบุรายละเอียด

กรณีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (ทีเ่ กิดขึน้ จริง ทีอ่ าจเกิดขึน้ หรื อทีไ่ ด้ ล่วงรู้ ) ดําเนินต่ อเนื่องเป็ นเวลา: (เลือกข้ อที่ถกู ต้ อง)
☐ 0–12 เดือน

☐ >12 เดือนหรื อต่อเนื่อง

ส่ วนที่ 2: คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวของข้าพเจ้าข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการและข้าพเจ้าทราบดีถึงความ
รับผิดชอบในการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจริ ง
หรื อคาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าพเจ้าพร้อมแจ้งให้ผจู ้ ดั การของข้าพเจ้าทราบกรณี ที่ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ชื่อ:

ลงชื่อ:

ตําแหน่ง:

วันที่:

ส่วนธุรกิจ:
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ส่ วนที่ 3: สําหรับบริษัทกรอก
ข้าพเจ้าได้ตรวจทานแบบฟอร์มข้างต้นและรายละเอียดที่ระบุไว้แล้ว (เลือกข้อที่ถูกต้อง)
☐ ไม่เข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และข้าพเจ้าอนุญาตให้ดาํ เนินกิจกรรมงานดังกล่าวต่อไปได้ (ข้ามไปส่วนที่ 4)
☐ เข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริ ง ที่อาจเกิดขึ้น หรื อที่ได้ล่วงรู ้
(โปรดให้รายละเอียดแผนปฏิบตั ิการด้านล่าง)
หากสถานการณ์ ดงั กล่ าวไม่ เข้ าข่ ายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้ องตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า ได้ มกี ารพิจารณาถึงข้ อต่ อไปนีแ้ ล้ ว
• ข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเกี่ยวกับกรณี ดงั กล่าวมีการเปิ ดเผยและบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
• แจ้งให้ผทู ้ ี่อาจได้รับผลกระทบจากกรณี ดงั กล่าวทราบ รวมถึงขอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
• ปรับปรุ งขอบเขตการดําเนินงานหรื อจํากัดการเข้าถึงข้อมูลบางประการ
• สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการดังกล่าวทั้งหมดหรื อบางส่วน
• แนะนําให้สละผลประโยชน์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดกันแห่งผลประโยชน์ดงั กล่าว
• โยกย้ายบุคคลดังกล่าวออกจากกระบวนการทํางานหรื อหน้าที่รับผิดชอบนั้นเป็ นการชัว่ คราว
• ตรวจติดตามกิจกรรมงานของบุคคลดังกล่าวที่มีกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างใกล้ชิด
• ไม่ได้ดาํ เนินการใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ นั อยูใ่ นระดับตํ่ามาก
ข้ าพเจ้ าได้ ทบทวนข้ อพิจารณาข้ างต้ นแล้ วและได้ ดาํ เนินการตามขั้นตอนต่อไปนีเ้ พื่อขจัด/จัดการกับกรณีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

ข้ าพเจ้ าจะตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า แผนปฏิบัตกิ ารนีจ้ ะมีการทบทวน
☐ ภายใน 1 เดือน
☐ ภายใน 3 เดือน
☐ ภายใน 12 เดือน
☐ อื่นๆ – ระบุ…………….....

☐ ภายใน 6 เดือน
☐ ไม่ระบุ: การขัดกันดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งเดียวหรื อ
ในช่วงสั้นๆ เท่านั้น

ส่ วนที่ 4: บริษัท
มีการดําเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 เพื่อให้แน่ใจว่า มีการจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริ ง ที่อาจ
เกิดขึ้น หรื อที่ได้ล่วงรู ้ในส่ วนที่ 1 อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แนวทางต่างๆ ในส่ วนที่ 3 ทําให้แน่ใจว่ามีการปกป้ องผลประโยชน์และ
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
ชื่อ:
ตําแหน่ง:

ลงชื่อ:
วันที่:
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