1.

บทนํา

นโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั น

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย และกิจการในเครื อ (เรี ยกรวมกันว่า “บริษัทฯ”) มุ่งมัน่ ดําเนินธุรกิจ
ตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและตามหลักจริ ยธรรมที่ดีโดยไม่ยอมให้มีกรณี ทุจริ ตและคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงนามในสัตยาบันตามคําประกาศเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต (ซีเอซี) และรับทราบหน้าที่รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ในการเป็ นตัวอย่างที่ดีเพื่อต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน
ดําเนินธุรกิจตามหลักจริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต และปฏิบตั ิตามหลักการธุรกิจเพื่อต่อต้านการทุจริ ตในทุกรู ปแบบ
เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ดีและป้ องกันความเสี่ ยงอันเกิดจากการทุจริ ตและคอร์รัปชันอย่าง
จริ งจัง บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทําแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และหลักจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัป
ชันฉบับนี้ข้ ึน (“นโยบาย”)
1.1

จุดประสงค์

นโยบายฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อกําหนดกรอบการทํางานเพื่อป้ องกันและตรวจสอบกิจกรรมที่เข้าข่ายทุจริ ตและคอร์ รัปชัน โดย
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และกรรมการของบริ ษทั ฯ ในการป้ องกันความเสี่ ยง
อันเกิดจากการทุจริ ตและคอร์รัปชัน และกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้ องกัน ตรวจตรา และรับมือกับการกระทําอันเป็ นการทุจริ ต
ทุกรู ปแบบ
1.2

ขอบเขตและการบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้บงั คับใช้กบั กรรมการ พนักงานประจําและชัว่ คราว เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารทุกคน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ทุกราย
รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในเครื อ และบริ ษทั อื่นทัว่ โลกที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ MINT
กิจการร่ วมค้าทุกรายที่บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุมต้องอยูภ่ ายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริ ตในลักษณะเดียวกันนี้ กรณี ที่บริ ษทั ฯ มี
ส่ ว นในกิ จการร่ ว มค้า แต่ ไม่ มี อาํ นาจควบคุ มกิ จการดังกล่า ว บริ ษ ัทฯ จะส่ งเสริ ม ให้พ นั ธมิ ต รทางธุ รกิ จ ของตนปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อกําหนดของนโยบายฉบับนี้
1.3

คําจํากัดความ

“การทุจริ ต” หมายถึงการกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่เป็ นธรรมหรื อมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
(เช่น ครอบครัว เครื อญาติ เพื่อน หรื อคนรู ้จกั ) การทุจริ ตอาจแบ่งได้ 3 ประเภท คือ การคอร์ รัปชัน การยักยอกทรัพย์ และการ
ตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน
“การคอร์ รัปชัน” หมายถึงการเสนอหรื อรับเงิน บริ การ ของขวัญ เงินกู้ ค่าธรรมเนี ยม รางวัล หรื อสิ่ งของมีค่าอื่นให้กบั หรื อจาก
บุคคลใดก็ตามไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมเพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจให้กระทําหรื อละเว้นไม่กระทําการใดๆ หรื อเพื่อให้มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจของหรื อโดยบุคคลหรื อองค์กรใดก็ตาม รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ บริ ษทั เอกชน และพนักงานบริ ษทั เอกชน
การคอร์รัปชันยังรวมถึงการให้สินบน การขัดกันของผลประโยชน์ การเรี ยกร้องผลประโยชน์ และการให้ส่ิ งตอบแทนโดยมิชอบ
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แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรื อองค์กรเอกชนเว้นแต่เป็ นไปตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ธรรมเนี ยม วัฒนธรรม และแนวปฏิบตั ิทางการตลาด
กําหนดไว้
“การยักยอกทรัพย์ ” หมายถึงการกระทําใดก็ตามเพื่อให้ได้ครอบครองทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ งทําให้
บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยทรัพย์สิน โอกาส หรื อผลประโยชน์อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น รวมถึงทรัพย์สินที่ เป็ นเงินสดและ
ไม่ใช่เงินสด
“การตกแต่ งตัวเลขในรายงานทางการเงิน” หมายถึงการกระทําโดยเจตนาบิดเบือนรายงานทางการเงิน เช่น งบการเงินและบันทึก
ทางการเงิน หรื อรายงานที่มิใช่รายงานทางการเงินเพื่อปกปิ ดการยักยอกทรัพย์สินหรื อการกระทําอันเป็ นการยักยอกทรัพย์สินเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นซึ่งส่งผลให้มีการบิดเบือนรายละเอียดในรายงานและบันทึกดังกล่าว
2.

นโยบาย

2.1

มาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน

2.1.1 การทุจริ ตและคอร์รัปชัน
บริ ษทั ฯ ไม่ยอมให้มีการกระทําอันเป็ นการทุจริ ตและคอร์ รัปชันทุ กรู ปแบบโดยเด็ดขาดแม้การกระทําดังกล่าวจะก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ ก็ตาม ห้ามมิให้มีการทําธุรกรรมอันเป็ นการทุจริ ตหรื อการจ่ายเงินสิ นบนโดยเด็ดขาดไม่วา่ เป็ นการกระทํา
ของพนักงานบริ ษทั ฯ เอง หรื อบุคคลภายนอกที่กระทําการในนามบริ ษทั ฯ ก็ตาม รวมถึงคู่คา้ ผูจ้ ดั จําหน่าย ตัวแทน ที่ปรึ กษา และ
ผูร้ ั บเหมา ตลอดจนผูร้ ับเหมาช่ วงหรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลภายนอกเพื่อให้ทาํ งานในนามบริ ษทั ฯ คู่คา้ ผูจ้ ดั
จําหน่าย ตัวแทน ที่ปรึ กษา และผูร้ ับเหมาของบริ ษทั ฯ ต้องดําเนิ นการภายใต้หลักการต่างๆ ของนโยบายฉบับนี้ ในส่ วนของหลัก
จรรยาบรรณของพันธมิตรทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการสอบสวนทุกกรณี ที่สงสัยว่าเข้าข่ายการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน และดําเนินมาตรการลงโทษทางวินยั และตาม
กฎหมายทั้งปวงกับบุคคลที่ละเมิดนโยบายฉบับนี้ หรื อหลักจรรยาบรรณ บริ ษทั ฯ จะปกป้ องคุม้ ครองผูใ้ ห้เบาะแส และปฏิบตั ิต่อ
พนักงานผูป้ ฏิเสธการเข้าร่ วมในการกระทําอันเป็ นการทุจริ ตหรื อผูท้ ี่รายงานเหตุดงั กล่าวให้บริ ษทั ฯ ทราบอย่างเป็ นธรรม
2.1.2 การให้ของขวัญและค่าเลี้ยงรับรองต้อนรับ (การสันทนาการ)
การเลี้ ยงรั บรองทางธุ รกิ จและการให้ของขวัญในทางธุ รกิ จมี จุดประสงค์เพื่อสร้ างค่าความนิ ยมและความสัมพันธ์ท่ี ดีในการ
ปฏิ บัติงาน ซึ่ งมิ ใช่ การแสวงหาประโยชน์อนั ไม่เป็ นธรรมกับลูกค้า พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ หน่ วยงานกํากับดู แล หรื อบุคคลอื่น
พนักงานต้องไม่รับของขวัญ เงิน หรื อเงินสิ นบนที่เสนอเพื่อจูงใจให้บริ ษทั ฯ ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ห้ามมิให้ติดต่อกับคูค่ า้ ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อขอรับสิ นค้าหรื อบริ การแบบให้เปล่าหรื อขอส่วนลดพิเศษโดยเด็ดขาดหากมิได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
พนักงานของบริ ษทั ฯ (หรื อสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน) ต้องไม่เสนอ ให้ จัดหา หรื อรับของขวัญหรื อการเลี้ยงรับรองใดๆ
เช่น
• เงินสดหรื อของเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกํานัล
• หุ น
้ หรื อหลักทรัพย์
• ความช่วยเหลือหรื อบริ การเพื่อแลกเปลี่ยนกับการกระทําบางประการ หรื อเข้าข่ายเป็ นการให้สินบนหรื อเงินสิ นบน
• สิ่ งใดก็ตามที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรื อเทียบเท่าเมื่อคิดเป็ นสกุลเงินท้องถิ่น
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•
•

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจโดยทัว่ ไปในประเทศ หรื อ
ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรื อนโยบายใดๆ ของหน่วยงานของอีกฝ่ ายหนึ่ง

บริ ษทั ฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนใช้ดุลยพินิจประเมินสถานการณ์แต่ละกรณี วา่ ของขวัญหรื อการเลี้ยงรับรองนั้นสมเหตุสมผล
และไม่เข้าข่ายเป็ นการให้สินบน อีกทั้งเป็ นไปตามบรรทัดฐานของสังคมหรื อไม่ การรับของขวัญในทุกกรณี ตอ้ งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนิ นงานและการตัดสิ นในทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิในการรับของขวัญใน แนว
ปฏิบตั ิวา่ ด้วยการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองของบริ ษทั ฯ
2.1.3 การช่ วยเหลื อทางการเมื อง
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึงการให้ความช่วยเหลือใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งที่เป็ นตัวเงินหรื อไม่ใช่ตวั เงินเพื่อ
จุดประสงค์ทางการเมือง การช่วยเหลือทางการเมืองรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการให้กเู้ งิน ของขวัญ บริ การ โฆษณา หรื อกิจกรรม
สนับสนุนต่างๆ การซื้ อบัตรเพื่อเข้าร่ วมงานระดมทุน การช่วยเหลือกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและการเข้าร่ วมใน
โครงการรณรงค์ทางการเมืองอื่นใด
บริ ษทั ฯ มีนโยบายวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยให้การสนับสนุนระบอบประชาธิ ปไตย การออกเสี ยงเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ ซึ่งเป็ นการคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิข้ นั พื้นฐานและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อย่างไร
ก็ดี การให้ความช่วยเหลือทางการเมืองหรื อกิจกรรมทางการเมืองถือเป็ นเรื่ องส่ วนบุคคลและไม่ได้ดาํ เนินการในนามของบริ ษทั ฯ
แต่อย่างใด
2.1.4 การเป็ นผูส้ นับสนุนและการบริ จาคเพื่อการกุศล
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่า การเป็ นผูส้ นับสนุนและการบริ จาคเพื่อการกุศลเป็ นส่ วนหนึ่ งของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ดังนั้น จึ งจําเป็ นต้องดําเนิ นกิจกรรมดังกล่าวตามหลักจริ ยธรรมด้วยความโปร่ งใส และต้องแน่ใจว่า มิได้ขดั แย้งกับกิ จการของ
บริ ษทั ฯ ต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศลและการเป็ นผูส้ นับสนุนอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกระบวนการที่
ผ่านความเห็นชอบ และมีใบรับรองอย่างเป็ นทางการจากผูร้ ับประโยชน์ข้ นั สุ ดท้ายเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบบัญชีใน
ภายหลัง พนักงานต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทําการบริ จาคหรื อรับบริ จาคเพื่อการกุศลในนามของบริ ษทั ฯ ว่า จุดประสงค์ของ
การบริ จาคนั้นชอบด้วยกฎหมายและถึ งมื อผูร้ ับประโยชน์อย่างแท้จริ ง พนักงานต้องไม่ใช้ตาํ แหน่ งของตนเพื่อบี บบังคับให้
พันธมิตรทางธุรกิจหรื อบุคคลภายนอกบริ จาคเพื่อการกุศล
2.1.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและธุรกรรมกับภาครัฐ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อธุรกรรมกับภาครัฐต้องดําเนิ นการด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ โดยเคร่ งครัด
2.2 บทบาทและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องควบคุมดูแลการดําเนิ นการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันในภาพรวม แสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน และปรับใช้ ทบทวน และควบคุมดูแลการดําเนิ นการ
ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ และนโยบายอื่นใดของรัฐบาลที่เห็นว่ามีความจําเป็ น
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําหลักการ
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การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชัน และข้อ แนะนํา เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท อนุ ม ัติ และกํา หนด ควบคุ ม ดู แ ล
คณะกรรมการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการกํากับการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดและ
ควบคุมดูแลนโยบายฉบับนี้ โดยต้องตรวจสอบการปรับใช้ การเผยแพร่ การดําเนิ นการ การปรับปรุ ง การแก้ไข และการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายของบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการทุจริ ตและคอร์รัปชัน
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตาม
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน รวมถึงรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การสอบภายใน และระบบการจัดการ
ความเสี่ ยงเพื่อให้แน่ใจว่า มีการใช้มาตรการควบคุมความเสี่ ยงอย่างเพียงพอเหมาะสม
ผู้บริหารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารระดับสู งนําโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
อย่างชัดแจนแน่ วแน่ ในการดําเนิ นการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ควบคุมดูแลการดําเนิ นการตามแผนการ ระบบ และ
ขั้นตอนการจัดการความเสี่ ยง และมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้ องกัน ตรวจจับ และรับมือกับการทุจริ ตและคอร์รัปชัน ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดวัฒนธรรมในการยึดถือปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบและแผนการต่อต้านการทุจริ ตของ
บริ ษทั ฯ มอบหมายบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดหา
ทรัพยากรให้เพียงพอในการดําเนินมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานเป็ นอิสระและเป็ นธรรมโดยรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ให้คาํ ปรึ กษาด้านการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ต อี กทั้ง
ดําเนิ นการทบทวนประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของนโยบายฉบับนี้ รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอสําหรับการจัดการความเสี่ ยงของการทุจริ ต ประเมินการจัดทําและดําเนินมาตรการควบคุมภายในที่
เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงของการทุจริ ต และพิจารณาข้อบกพร่ องต่างๆ ที่ อาจหรื อทําให้เกิ ดการทุจริ ตและรายงานผลการตรวจ
ติดตามให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการกําหนดแนวปฏิ บตั ิดา้ นพฤติกรรมที่ ถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมใน
บริ ษทั ฯ สร้ างความตระหนักเรื่ องการทุ จริ ต แจ้งข้อกําหนดแผนงานและนโยบายจัดการความเสี่ ยงให้พนักงานทราบ และ
ดําเนินการอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการทุจริ ตและคอร์รัปชัน บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตรวจสอบประวัติ
และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและความรู ้ความสามารถของผูส้ มัครงานในตําแหน่งสําคัญก่อนลงนามในสัญญาจ้างงานและ
สัญญาจ้างงานนั้นจะต้องห้ามมิให้พนักงานกระทําการอันเป็ นการทุจริ ตและคอร์รัปชันโดยเด็ดขาด
ฝ่ ายจัดซื้ อจัดจ้ าง ฝ่ ายจัดซื้ อจัดจ้างรับผิดชอบในการประเมินพันธมิตรทางธุ รกิ จ คู่คา้ และผูใ้ ห้บริ การเพื่อให้แน่ ใจว่ามีความ
ไว้วางใจได้ ความน่ าเชื่ อถือ ชื่ อเสี ยง และความรู ้ความสามารถ รวมถึงแจ้งรายละเอียดนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เกี่ ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชันให้พนั ธมิตรทางธุรกิจทุกรายที่เกี่ยวข้องทราบ
พนักงาน พนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่าน ทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน หลักจรรยาบรรณ รายงานการกระทําอันเป็ นการทุจริ ตหรื อสงสัยว่าเป็ นการทุจริ ต
โดยผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์กบั กระบวนการสอบสวน
2.3 การรายงานเหตุทุจริ ตและคอร์รัปชัน
บริ ษทั ฯ นํานโยบายแจ้งเบาะแสมาใช้เพื่อให้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานในนามของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นสามารถแจ้งข้อกังวล
ต่างๆ เกี่ยวกับจริ ยธรรมและการกระทําความผิดให้บริ ษทั ฯ ทราบโดยไม่ตอ้ งเกรงกลัวการตอบโต้หรื อแก้แค้น
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สามารถรายงานเหตุการละเมิดนโยบายฉบับนี้หรื อการกระทําที่สงสัยว่าเป็ นการทุจริ ตผ่านช่องทางต่อไปนี้
• ออนไลน์:
www.minor.com/whistleblowing หรื อ
• อีเมล:

whistleblower@minor.com หรื อ

• ทางไปรษณี ย:์

ถึง คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
ชั้น 12 เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110 ประเทศไทย

2.4 บทลงโทษ
พนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้หรื อล่วงรู ้ถึงการละเมิดแต่ไม่รายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ ต้องได้รับโทษทางวินยั จนถึงขั้น
และรวมถึงการเลิกจ้าง
บริ ษทั ฯ อาจเลิกจ้างงานบุคคลภายนอกที่กระทําการในนามของบริ ษทั ฯ อันเป็ นการละเมิดนโยบายฉบับนี้ ล่วงรู ้ถึงการละเมิดแต่
ไม่รายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ สร้างความเข้าใจผิด ขัดขวาง หรื อไม่ให้ความร่ วมมือกับการสอบสวน
3.

4.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
• แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• หลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม
• หลักจรรยาบรรณสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจ
• นโยบายการแจ้งเบาะแส
• แนวปฏิบตั ิในการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
การกํากับดูแลและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

นโยบายฉบับนี้อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ MINT การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหา
ของนโยบายฉบับนี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ MINT และต้องแจ้งให้ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกคนทราบ
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เอกสารแนบท้ า ย 1
แนวปฏิบัตใิ นการให้ ของขวัญและการเลีย้ งรับรอง
ไมเนอร์ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของเรา ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องรักษา
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวให้เป็ นไปในทิศทางที่ดีและถูกต้องตามหลักจริ ยธรรม และต้องไม่มีการเสนอให้ของขวัญหรื อการเลี้ยง
รับรองใดๆ อันไม่สมควร
การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองระหว่างกันเป็ นธรรมเนี ยมในการแสดงความขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ แต่
ของขวัญที่มีมูลค่ามากเกินควร อาจเป็ นการกดดันให้ผรู ้ ับต้องตอบแทนกลับหรื อรู ้สึกติดหนี้บุญคุณกับผูใ้ ห้ นําไปสู่ การตัดสิ นใจ
ดําเนิ นการใดๆ ที่ เอื้อประโยชน์แก่ผูใ้ ห้และก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายพื้นฐานของบริ ษทั ฯ คือการไม่ให้ของขวัญหรื อการเลี้ยงรับรองระหว่างกันที่ดูเหมือนเป็ นการพยายามเข้าไปมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม ไม่วา่ ท่านจะเป็ นผูใ้ ห้หรื อผูร้ ับก็ตาม ท่านต้องพิจารณาว่า การเสนอให้ของขวัญหรื อการ
เลี้ยงรับรองนั้นเกินขอบเขตของนโยบายฉบับนี้หรื อไม่
พนักงานต้องปฏิเสธการรับของขวัญใดๆ ที่เป็ นของมีค่าจากคู่คา้ ลูกค้า หรื อพันธมิตรทางธุรกิจไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื ออนาคตหาก
การให้ดงั กล่าวถูกมองว่าเป็ นการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ห้ามขอรับของขวัญ มื้ออาหาร การเลี้ยงรับรอง หรื อ
ความช่วยเหลือใดๆ จากบุคคลภายนอก เนื่องจากถือเป็ นการละเมิดหลักจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
กรณี ตวั อย่างที่ท่านสามารถรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองได้
• ของขวัญที่มีมูลค่าพอประมาณไม่เกิน 3,000 บาท
• กระเช้าของขวัญหรื อกล่องของขวัญตามเทศกาล
• ของที่ระลึก เช่น ปากกา เสื้ อยืด หรื อของที่มีโลโก้ตราสิ นค้าปรากฏอยู่
• ของที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานส่ วนใหญ่
กรณี ตวั อย่างที่ท่านไม่ควรรับของขวัญหรื อการเลี้ยงรับรอง
• ของที่ให้เพื่อแลกกับการกระทําบางประการ
ั พนักงานใน
• เงินสดหรื อสิ่ งของเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญหรื อบัตรกํานัล แต่ยกเว้นเงินรางวัลทัว่ ไปที่ให้กบ
ลักษณะทิปหรื อเงินตอบแทนเล็กน้อย
• สิ่ งที่อยูใ่ นรู ปแบบหุน
้ หรื อหลักทรัพย์
• มีมูลค่ามากเกิ นควร
บางครั้งก็อาจเป็ นการยากที่จะปฏิเสธการรับของขวัญเนื่องจากท่านอาจกังวลว่าการปฏิเสธนั้นอาจเป็ นการดูหมิ่นนํ้าใจของผูใ้ ห้
หรื อกรณี ที่ท่านต้องรับมอบของขวัญดังกล่าวต่อหน้าสาธารณชน หากท่านไม่อาจปฏิเสธได้ ให้รับไว้และรี บแจ้งหัวหน้างานทันที
เพื่อให้นาํ ของขวัญดังกล่าวไปบริ จาค แจกจ่าย หรื อนําไปจับฉลากในหมู่พนักงาน อีกทั้งแจ้งให้ผูใ้ ห้ของขวัญทราบถึงนโยบาย
เกี่ยวกับการให้ของขวัญของบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวอีก
ข้อกําหนดเกี่ยวกับมื้ออาหารและการเลี้ยงรับรองคืออะไร? เช่นเดียวกับการให้หรื อรับของขวัญ ห้ามมิให้รับการเลี้ยงอาหาร หรื อ
เลี้ยงรับรองเพื่อแลกกับการกระทําบางประการ เราตระหนักว่า การเลี้ยงอาหารและเลี้ยงรับรองถือเป็ นธรรมเนี ยมทัว่ ไปของธุรกิจ
ดังนั้นท่านอาจรับการเลี้ยงอาหารจากลูกค้า คู่คา้ และหุ ้นส่ วนธุรกิจได้เป็ นครั้งคราวตามโอกาส กรณี ที่เป็ นการร่ วมรับประทาน
อาหารกันและค่าใช้จ่ายนั้นสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ
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