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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  
1. บทนาํ 

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย และกิจการในเครือ (เรียกรวมกนัวา่ “บริษัทฯ”) มุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจ

ตามกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและตามหลกัจริยธรรมท่ีดีโดยไม่ยอมใหมี้กรณีทุจริตและคอร์รัปชนัอยา่งเด็ดขาด 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดร่้วมลงนามในสตัยาบนัตามคาํประกาศเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทุจริต (ซีเอซี) และรับทราบหนา้ท่ีรับผิดชอบของบริษทัฯ ในการเป็นตวัอยา่งท่ีดีเพ่ือต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 

ดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต และปฏิบติัตามหลกัการธุรกิจเพ่ือต่อตา้นการทุจริตในทุกรูปแบบ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษทัฯ ปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีดีและป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชนัอยา่ง

จริงจงั บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และหลกัจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัป

ชนัฉบบัน้ีข้ึน (“นโยบาย”) 

1.1 จุดประสงค ์

นโยบายฉบบัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือกาํหนดกรอบการทาํงานเพ่ือป้องกนัและตรวจสอบกิจกรรมท่ีเขา้ข่ายทุจริตและคอร์รัปชนั โดย

ระบุรายละเอียดเก่ียวกบับทบาทและความรับผิดชอบของพนกังาน เจา้หนา้ท่ี และกรรมการของบริษทัฯ ในการป้องกนัความเส่ียง

อนัเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชนั และกาํหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกนั ตรวจตรา และรับมือกบัการกระทาํอนัเป็นการทุจริต

ทุกรูปแบบ 

1.2 ขอบเขตและการบงัคบัใช ้

นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บักรรมการ พนกังานประจาํและชัว่คราว เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารทุกคน และตวัแทนของบริษทัฯ ทุกราย

รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัอ่ืนทัว่โลกท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ MINT 

กิจการร่วมคา้ทุกรายท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมตอ้งอยูภ่ายใตน้โยบายต่อตา้นการทุจริตในลกัษณะเดียวกนัน้ี กรณีท่ีบริษทัฯ มี

ส่วนในกิจการร่วมค้า แต่ไม่มีอาํนาจควบคุมกิจการดังกล่าว บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนัธมิตรทางธุรกิจของตนปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของนโยบายฉบบัน้ี 

1.3 คาํจาํกดัความ 

“การทุจริต” หมายถึงการกระทาํโดยเจตนาเพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีไม่เป็นธรรมหรือมิชอบดว้ยกฎหมายเพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้น 

(เช่น ครอบครัว เครือญาติ เพ่ือน หรือคนรู้จกั) การทุจริตอาจแบ่งได ้3 ประเภท คือ การคอร์รัปชนั การยกัยอกทรัพย ์และการ

ตกแต่งตวัเลขในรายงานทางการเงิน 

“การคอร์รัปชัน” หมายถึงการเสนอหรือรับเงิน บริการ ของขวญั เงินกู ้ค่าธรรมเนียม รางวลั หรือส่ิงของมีค่าอ่ืนให้กบัหรือจาก

บุคคลใดก็ตามไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจให้กระทาํหรือละเวน้ไม่กระทาํการใดๆ หรือเพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของหรือโดยบุคคลหรือองคก์รใดก็ตาม รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล เจา้หนา้ท่ีรัฐ บริษทัเอกชน และพนกังานบริษทัเอกชน 

การคอร์รัปชนัยงัรวมถึงการให้สินบน การขดักนัของผลประโยชน์ การเรียกร้องผลประโยชน์ และการใหส่ิ้งตอบแทนโดยมิชอบ
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แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือองคก์รเอกชนเวน้แต่เป็นไปตามท่ีกฎหมาย ขอ้บงัคบั ธรรมเนียม วฒันธรรม และแนวปฏิบติัทางการตลาด

กาํหนดไว ้

 

“การยักยอกทรัพย์” หมายถึงการกระทาํใดก็ตามเพ่ือให้ไดค้รอบครองทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงทาํให้

บริษทัฯ สูญเสียทรัพยสิ์น โอกาส หรือผลประโยชน์อ่ืนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีเป็นเงินสดและ

ไม่ใช่เงินสด 

“การตกแต่งตวัเลขในรายงานทางการเงนิ” หมายถึงการกระทาํโดยเจตนาบิดเบือนรายงานทางการเงิน เช่น งบการเงินและบนัทึก

ทางการเงิน หรือรายงานท่ีมิใช่รายงานทางการเงินเพ่ือปกปิดการยกัยอกทรัพยสิ์นหรือการกระทาํอนัเป็นการยกัยอกทรัพยสิ์นเพ่ือ

ผลประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้นซ่ึงส่งผลใหมี้การบิดเบือนรายละเอียดในรายงานและบนัทึกดงักล่าว 

2. นโยบาย 

2.1 มาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั  

2.1.1 การทุจริตและคอร์รัปชนั  

บริษทัฯ ไม่ยอมให้มีการกระทาํอนัเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดแมก้ารกระทาํดงักล่าวจะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษทัฯ ก็ตาม ห้ามมิให้มีการทาํธุรกรรมอนัเป็นการทุจริตหรือการจ่ายเงินสินบนโดยเด็ดขาดไม่วา่เป็นการกระทาํ

ของพนกังานบริษทัฯ เอง หรือบุคคลภายนอกท่ีกระทาํการในนามบริษทัฯ ก็ตาม รวมถึงคู่คา้ ผูจ้ดัจาํหน่าย ตวัแทน ท่ีปรึกษา และ

ผูรั้บเหมา ตลอดจนผูรั้บเหมาช่วงหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บการว่าจา้งจากบุคคลภายนอกเพ่ือให้ทาํงานในนามบริษทัฯ คู่คา้ ผูจ้ดั

จาํหน่าย ตวัแทน ท่ีปรึกษา และผูรั้บเหมาของบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการภายใตห้ลกัการต่างๆ ของนโยบายฉบบัน้ีในส่วนของหลกั

จรรยาบรรณของพนัธมิตรทางธุรกิจ  

บริษทัฯ จะดาํเนินการสอบสวนทุกกรณีท่ีสงสัยวา่เขา้ข่ายการทุจริตและคอร์รัปชนั และดาํเนินมาตรการลงโทษทางวินยัและตาม

กฎหมายทั้งปวงกบับุคคลท่ีละเมิดนโยบายฉบบัน้ีหรือหลกัจรรยาบรรณ บริษทัฯ จะปกป้องคุม้ครองผูใ้ห้เบาะแส และปฏิบติัต่อ

พนกังานผูป้ฏิเสธการเขา้ร่วมในการกระทาํอนัเป็นการทุจริตหรือผูท่ี้รายงานเหตุดงักล่าวใหบ้ริษทัฯ ทราบอยา่งเป็นธรรม 

2.1.2 การให้ของขวญัและค่าเล้ียงรับรองตอ้นรับ (การสันทนาการ)  

การเล้ียงรับรองทางธุรกิจและการให้ของขวญัในทางธุรกิจมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างค่าความนิยมและความสัมพนัธ์ท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงมิใช่การแสวงหาประโยชน์อนัไม่เป็นธรรมกับลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานกาํกับดูแล หรือบุคคลอ่ืน 

พนกังานตอ้งไม่รับของขวญั เงิน หรือเงินสินบนท่ีเสนอเพ่ือจูงใจใหบ้ริษทัฯ ซ้ือสินคา้หรือบริการตา่งๆ หา้มมิใหติ้ดต่อกบัคูค่า้ของ

บริษทัฯ เพ่ือขอรับสินคา้หรือบริการแบบใหเ้ปล่าหรือขอส่วนลดพิเศษโดยเด็ดขาดหากมิไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

พนกังานของบริษทัฯ (หรือสมาชิกในครอบครัวของพนกังาน) ตอ้งไม่เสนอ ให้ จดัหา หรือรับของขวญัหรือการเล้ียงรับรองใดๆ   

เช่น 

• เงินสดหรือของเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรกาํนลั 

• หุน้หรือหลกัทรัพย ์

• ความช่วยเหลือหรือบริการเพ่ือแลกเปล่ียนกบัการกระทาํบางประการ หรือเขา้ข่ายเป็นการใหสิ้นบนหรือเงินสินบน 

• ส่ิงใดก็ตามท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรือเทียบเท่าเม่ือคิดเป็นสกลุเงินทอ้งถ่ิน 
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• ไม่สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัทางธุรกิจโดยทัว่ไปในประเทศ หรือ 

• ละเมิดกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือนโยบายใดๆ ของหน่วยงานของอีกฝ่ายหน่ึง 

บริษทัฯ คาดหวงัใหพ้นกังานทุกคนใชดุ้ลยพินิจประเมินสถานการณ์แต่ละกรณีวา่ของขวญัหรือการเล้ียงรับรองนั้นสมเหตุสมผล

และไม่เขา้ข่ายเป็นการใหสิ้นบน อีกทั้งเป็นไปตามบรรทดัฐานของสงัคมหรือไม่ การรับของขวญัในทุกกรณีตอ้งไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการดาํเนินงานและการตดัสินในทางธุรกิจของบริษทัฯ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในการรับของขวญัใน แนว

ปฏิบติัวา่ดว้ยการใหข้องขวญัและการเล้ียงรับรองของบริษทัฯ  

2.1.3 การช่วยเหลือทางการเมือง 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึงการให้ความช่วยเหลือใดๆ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงินเพ่ือ

จุดประสงคท์างการเมือง การช่วยเหลือทางการเมืองรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการใหกู้เ้งิน ของขวญั บริการ โฆษณา หรือกิจกรรม

สนบัสนุนต่างๆ การซ้ือบตัรเพ่ือเขา้ร่วมงานระดมทุน การช่วยเหลือกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมืองและการเขา้ร่วมใน

โครงการรณรงคท์างการเมืองอ่ืนใด 

บริษทัฯ มีนโยบายวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยให้การสนบัสนุนระบอบประชาธิปไตย การออกเสียงเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน

และระดบัประเทศ ซ่ึงเป็นการคงไวซ่ึ้งสิทธิขั้นพ้ืนฐานและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย อยา่งไร

ก็ดี การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมืองถือเป็นเร่ืองส่วนบุคคลและไม่ไดด้าํเนินการในนามของบริษทัฯ 

แต่อยา่งใด 

2.1.4 การเป็นผูส้นบัสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่า การเป็นผูส้นบัสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศลเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 

ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวตามหลกัจริยธรรมดว้ยความโปร่งใส และตอ้งแน่ใจว่า มิไดข้ดัแยง้กบักิจการของ

บริษทัฯ ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกุศลและการเป็นผูส้นบัสนุนอยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการท่ี

ผ่านความเห็นชอบ และมีใบรับรองอยา่งเป็นทางการจากผูรั้บประโยชน์ขั้นสุดทา้ยเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบบญัชีใน

ภายหลงั พนกังานตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนทาํการบริจาคหรือรับบริจาคเพ่ือการกศุลในนามของบริษทัฯ วา่ จุดประสงคข์อง

การบริจาคนั้นชอบดว้ยกฎหมายและถึงมือผูรั้บประโยชน์อย่างแทจ้ริง พนักงานตอ้งไม่ใช้ตาํแหน่งของตนเพ่ือบีบบงัคบัให้

พนัธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกบริจาคเพ่ือการกศุล  

2.1.5 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและธุรกรรมกบัภาครัฐ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือธุรกรรมกบัภาครัฐตอ้งดาํเนินการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัต่างๆ โดยเคร่งครัด 

2.2 บทบาทและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งควบคุมดูแลการดาํเนินการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัในภาพรวม แสดง

ให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั และปรับใช ้ทบทวน และควบคุมดูแลการดาํเนินการ

ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัจรรยาบรรณ และนโยบายอ่ืนใดของรัฐบาลท่ีเห็นวา่มีความจาํเป็น 

คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํหลกัการ
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและข้อแนะนําเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และกําหนด ควบคุมดูแล

คณะกรรมการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

คณะกรรมการกาํกบัการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑมี์หนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดและ

ควบคุมดูแลนโยบายฉบบัน้ี โดยตอ้งตรวจสอบการปรับใช ้การเผยแพร่ การดาํเนินการ การปรับปรุง การแกไ้ข และการปฏิบติั

ตามนโยบายของบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชนั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตาม

มาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมถึงรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การสอบภายใน และระบบการจดัการ

ความเส่ียงเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ มีการใชม้าตรการควบคุมความเส่ียงอยา่งเพียงพอเหมาะสม 

ผู้บริหารระดับสูง ผูบ้ริหารระดบัสูงนาํโดยประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ

อย่างชดัแจนแน่วแน่ในการดาํเนินการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ควบคุมดูแลการดาํเนินการตามแผนการ ระบบ และ

ขั้นตอนการจดัการความเส่ียง และมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกนั ตรวจจบั และรับมือกบัการทุจริตและคอร์รัปชนั ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวฒันธรรมในการยึดถือปฏิบติัตามกฎระเบียบและแผนการต่อตา้นการทุจริตของ 

บริษทัฯ มอบหมายบุคคลท่ีมีความสามารถและประสบการณ์เพ่ือใหค้วบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัหา

ทรัพยากรใหเ้พียงพอในการดาํเนินมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบติังานเป็นอิสระและเป็นธรรมโดยรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

ให้คาํปรึกษาดา้นการตรวจสอบ ประเมินความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริต อีกทั้ง

ดาํเนินการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายฉบบัน้ี รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอสาํหรับการจดัการความเส่ียงของการทุจริต ประเมินการจดัทาํและดาํเนินมาตรการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของการทุจริต และพิจารณาขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจหรือทาํให้เกิดการทุจริตและรายงานผลการตรวจ

ติดตามใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการกาํหนดแนวปฏิบติัดา้นพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมใน

บริษทัฯ สร้างความตระหนักเร่ืองการทุจริต แจ้งขอ้กาํหนดแผนงานและนโยบายจัดการความเส่ียงให้พนักงานทราบ และ

ดาํเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจและความตระหนกัเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชนั บริษทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบประวติั

และยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลและความรู้ความสามารถของผูส้มคัรงานในตาํแหน่งสาํคญัก่อนลงนามในสัญญาจา้งงานและ

สญัญาจา้งงานนั้นจะตอ้งหา้มมิใหพ้นกังานกระทาํการอนัเป็นการทุจริตและคอร์รัปชนัโดยเด็ดขาด 

ฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง ฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้งรับผิดชอบในการประเมินพนัธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ และผูใ้ห้บริการเพ่ือให้แน่ใจว่ามีความ

ไวว้างใจได ้ความน่าเช่ือถือ ช่ือเสียง และความรู้ความสามารถ รวมถึงแจง้รายละเอียดนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัใหพ้นัธมิตรทางธุรกิจทุกรายท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

พนักงาน พนกังานทุกคนของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการอ่าน ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆ 

เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั หลกัจรรยาบรรณ รายงานการกระทาํอนัเป็นการทุจริตหรือสงสัยวา่เป็นการทุจริต

โดยผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส โดยใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบักระบวนการสอบสวน 

2.3 การรายงานเหตุทุจริตและคอร์รัปชนั 

บริษทัฯ นาํนโยบายแจง้เบาะแสมาใชเ้พ่ือให้ผูท่ี้ปฏิบติังานในนามของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนสามารถแจง้ขอ้กงัวล

ต่างๆ เก่ียวกบัจริยธรรมและการกระทาํความผิดใหบ้ริษทัฯ ทราบโดยไม่ตอ้งเกรงกลวัการตอบโตห้รือแกแ้คน้ 
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สามารถรายงานเหตุการละเมิดนโยบายฉบบัน้ีหรือการกระทาํท่ีสงสยัวา่เป็นการทุจริตผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

• ออนไลน์: www.minor.com/whistleblowing หรือ 

• อีเมล: whistleblower@minor.com หรือ 

• ทางไปรษณีย:์ ถึง คณะกรรมการรับแจง้เบาะแส 

  ชั้น 12 เลขท่ี 88 อาคารเดอะปาร์ค 

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

2.4 บทลงโทษ 

 

พนกังานท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ีหรือล่วงรู้ถึงการละเมิดแต่ไม่รายงานให้บริษทัฯ ทราบ ตอ้งไดรั้บโทษทางวินยัจนถึงขั้น

และรวมถึงการเลิกจา้ง 

บริษทัฯ อาจเลิกจา้งงานบุคคลภายนอกท่ีกระทาํการในนามของบริษทัฯ อนัเป็นการละเมิดนโยบายฉบบัน้ี ล่วงรู้ถึงการละเมิดแต่

ไม่รายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบ สร้างความเขา้ใจผิด ขดัขวาง หรือไม่ใหค้วามร่วมมือกบัการสอบสวน 

3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

• แนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีด ี

• หลกัจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม 

• หลกัจรรยาบรรณสาํหรับพนัธมิตรทางธุรกิจ 

• นโยบายการแจง้เบาะแส 

• แนวปฏิบติัในการใหข้องขวญัและการเล้ียงรับรอง 

4. การกาํกบัดูแลและการเปล่ียนแปลงแกไ้ข 

นโยบายฉบบัน้ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง MINT การเปล่ียนแปลงแกไ้ขเน้ือหา

ของนโยบายฉบบัน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง MINT และตอ้งแจง้ใหผู้มี้ส่วน

ไดเ้สียทุกคนทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minor.com/whistleblowing
mailto:whistleblower@minor.com
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เอกสารแนบท้าย 1 

แนวปฏิบัตใินการให้ของขวญัและการเลีย้งรับรอง 

ไมเนอร์ใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ คู่คา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจอ่ืนๆ ของเรา ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งรักษา

ความสมัพนัธ์ดงักล่าวใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดีและถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม และตอ้งไม่มีการเสนอใหข้องขวญัหรือการเล้ียง

รับรองใดๆ อนัไม่สมควร 

การใหข้องขวญัและการเล้ียงรับรองระหวา่งกนัเป็นธรรมเนียมในการแสดงความขอบคุณและสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ แต่

ของขวญัท่ีมีมูลค่ามากเกินควร อาจเป็นการกดดนัให้ผูรั้บตอ้งตอบแทนกลบัหรือรู้สึกติดหน้ีบุญคุณกบัผูใ้ห ้นาํไปสู่การตดัสินใจ

ดาํเนินการใดๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ผูใ้ห้และก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือเขา้ข่ายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

นโยบายพ้ืนฐานของบริษทัฯ คือการไม่ใหข้องขวญัหรือการเล้ียงรับรองระหวา่งกนัท่ีดูเหมือนเป็นการพยายามเขา้ไปมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจทางธุรกิจอยา่งไม่เหมาะสม ไม่วา่ท่านจะเป็นผูใ้หห้รือผูรั้บก็ตาม ท่านตอ้งพิจารณาวา่ การเสนอใหข้องขวญัหรือการ

เล้ียงรับรองนั้นเกินขอบเขตของนโยบายฉบบัน้ีหรือไม่ 

พนกังานตอ้งปฏิเสธการรับของขวญัใดๆ ท่ีเป็นของมีค่าจากคู่คา้ ลูกคา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจไม่วา่ในปัจจุบนัหรืออนาคตหาก

การให้ดงักล่าวถูกมองวา่เป็นการก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ห้ามขอรับของขวญั ม้ืออาหาร การเล้ียงรับรอง หรือ

ความช่วยเหลือใดๆ จากบุคคลภายนอก เน่ืองจากถือเป็นการละเมิดหลกัจรรยาบรรณของบริษทัฯ  

กรณีตวัอยา่งท่ีท่านสามารถรับของขวญัและการเล้ียงรับรองได ้

• ของขวญัท่ีมีมูลค่าพอประมาณไม่เกิน 3,000 บาท 

• กระเชา้ของขวญัหรือกล่องของขวญัตามเทศกาล 

• ของท่ีระลึก เช่น ปากกา เส้ือยดื หรือของท่ีมีโลโกต้ราสินคา้ปรากฏอยู ่

• ของท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากพนกังานส่วนใหญ่ 
 

กรณีตวัอยา่งท่ีท่านไม่ควรรับของขวญัหรือการเล้ียงรับรอง 

• ของท่ีใหเ้พ่ือแลกกบัการกระทาํบางประการ 

• เงินสดหรือส่ิงของเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญัหรือบตัรกาํนลั แต่ยกเวน้เงินรางวลัทัว่ไปท่ีใหก้บัพนกังานใน

ลกัษณะทิปหรือเงินตอบแทนเลก็นอ้ย 

• ส่ิงท่ีอยูใ่นรูปแบบหุน้หรือหลกัทรัพย ์

• มีมูลค่ามากเกินควร 

บางคร้ังก็อาจเป็นการยากท่ีจะปฏิเสธการรับของขวญัเน่ืองจากท่านอาจกงัวลวา่การปฏิเสธนั้นอาจเป็นการดูหม่ินนํ้ าใจของผูใ้ห้

หรือกรณีท่ีท่านตอ้งรับมอบของขวญัดงักล่าวต่อหนา้สาธารณชน หากท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ใหรั้บไวแ้ละรีบแจง้หวัหนา้งานทนัที 

เพ่ือให้นาํของขวญัดงักล่าวไปบริจาค แจกจ่าย หรือนาํไปจบัฉลากในหมู่พนกังาน อีกทั้งแจง้ให้ผูใ้หข้องขวญัทราบถึงนโยบาย

เก่ียวกบัการใหข้องขวญัของบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุการณ์ในลกัษณะดงักล่าวอีก 

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัม้ืออาหารและการเล้ียงรับรองคืออะไร? เช่นเดียวกบัการใหห้รือรับของขวญั หา้มมิใหรั้บการเล้ียงอาหาร หรือ

เล้ียงรับรองเพ่ือแลกกบัการกระทาํบางประการ เราตระหนกัวา่ การเล้ียงอาหารและเล้ียงรับรองถือเป็นธรรมเนียมทัว่ไปของธุรกิจ 

ดงันั้นท่านอาจรับการเล้ียงอาหารจากลูกคา้ คู่คา้ และหุ้นส่วนธุรกิจไดเ้ป็นคร้ังคราวตามโอกาส กรณีท่ีเป็นการร่วมรับประทาน

อาหารกนัและค่าใชจ่้ายนั้นสมเหตุสมผลและเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติั 


