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บทนา
บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดย
ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริ ษัท ฯ จึงได้ รณรงค์การต่อต้ าน
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ บคุ ลากรในองค์กร เพื่อให้ มีความเข้ าใจและแสดงความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ใน
ทุกรู ปแบบ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการดาเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และเพื่อให้ การตัดสินใจและการดาเนินการ
ทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนด
แนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการชี ้แจง ทาความเข้ าใจ รวมทังสื
้ ่อสารถึง
มาตรฐานการปฏิบตั ิตน ให้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หาร และพนักงานทุกระดับ โดยทัว่ ถึงเพื่อเป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจและพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอให้ คณะกรรมการบริ หาร และพนักงานทุกท่านศึกษา ทาความเข้ าใจ ในแนวปฎิบตั ิ
การต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ถือว่าแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ –
รัปชัน่ นี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ “ระเบียบข้ อบังคับการทางาน” ของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้โดยให้ มีผลถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 9 กันยายน 2559 เป็ นต้ นไป

(สุเมธ เลอสุมิตรกุล)
ประธานคณะกรรมการ
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คานิยาม
การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หมายถึง การติดสินบนทุกรู ปแบบ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การคดโกง ฉ้ อฉล ยักยอก ไม่ซื่อตรง
มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่ซื่อสัตย์ เช่น เสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ ค่ามัน่ เรี ยกร้ องหรื อรับเงิน /
ทรัพย์สนิ หรื อ ประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่เหมาะสม กับ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
คูค่ ้ า ลูกค้ า เจ้ าหนี ้การค้ า พนักงานด้ วยกันเอง และ/หรื อ ผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่
จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื อ ผ่านบุคคลที่สาม อาทิเช่น การสร้ างหลักฐานเอกสาร
ทางการเงินอันเป็ นเท็จ การทุจริ ตต่อหน้ าที่ การนาทรัพย์สินของบริ ษัทไปใช้ เพื่อส่วนตัว
หรื อครอบครัว การให้ ข้อมูลบิดเบือนอันเป็ นเท็จ เพื่อให้ เกิดการเข้ าใจผิด การฉ้ อโกง
การปิ ดบัง อาพรางหลักฐาน และการกระทาในลักษณะที่เอื ้อประโยชน์ให้ กบั ตนเอง
และพวกพ้ อง เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ
หมายถึง บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษัทคูค่ ้ า
หมายถึง บริ ษัท ห้ างหุ้นส่วน ผู้ค้า ผู้ขาย หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทในเครื อ
หมายถึง 1) บริ ษัท ไทยพีเจ้ น จากัด 2) บริ ษัท พีเจ้ น อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จากัด และ
3) บริ ษัท โยชิโน มุง่ พัฒนา (ประเทศไทย) จากัด
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หมายถึง 1) คณะกรรมการบริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
และคณะกรรมการชุดย่อย
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการบริ หาร
4) คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5) คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง
6) คณะอนุกรรมการสร้ างคุณค่าร่ วมในสังคม
ผู้บริ หาร
หมายถึง ผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน
พนักงาน
หมายถึง ผู้บริ หาร พนักงานประจา พนักงานชัว่ คราว พนักงานสัญญาจ้ างพิเศษ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1) บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษัทและในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คล ให้ หมายความ
รวมถึงกรรมการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
2) คูส่ มรส บุตร หรื อ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
บุคคลตาม (1)
3) นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (1) หรื อ (2) มีอานาจควบคุมกิจการ
4) บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้การค้ า ผู้ร่วมทุน และพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
ได้รับการอนุมตั ิเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้า 3

แนวปฏิบัติการต่ อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชั่น

การเปิ ดเผยข้ อมูล

ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
การให้ ผลตอบแทน
หรื อประโยชน์อื่นใด
การให้ สินบน

ของขวัญ ของกานัล
หรื อประโยชน์อนื่ ใด

เงินสนับสนุน

ประเพณีนิยม

หมายถึง การเปิ ดเผยรายละเอียดข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางธุรกิจ ของบริ ษัทตาม พ.ร.บ.
บริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ.2535, พ.ร.บ.หลักทรพัย์ฯ พ.ศ.2551 กฏระเบียบ ข้ อบังคับ
ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายถึง การดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้ องการส่วนตัวหรื อ ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่วา่
โดยทางสายเลือด หรื อทางอื่นใด เข้ ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรื ออาจขัดขวาง
หรื อเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทได้
หมายถึง การให้ สิ่งของ สิทธิพิเศษ ในรู ปของ ทรัพย์สิน ผลตอบแทนที่เป็ นเงินหรื อมิใช่เงิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นสินน ้าใจเป็ นรางวัล หรื อ เพื่อการสร้ างสัมพันธภาพแบบพิเศษ
หมายถึง การเสนอให้ ทรัพย์ สิน ของขวัญ รางวัล หรื อ ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นใดให้ แก่บุคคล
เพื่อให้ ผ้ นู นกระท
ั้
าหรื อไม่กระทาในตาแหน่ง ไม่วา่ การกระทานันจะชอบหรื
้
อมิชอบด้ วย
หน้ าที่ เพื่อต้ องการโน้ มน้ าวให้ บุคคลกระทาการบางอย่างที่ไม่สจุ ริ ต ผิดกฎหมาย หรื อ
ผิดจริ ยธรรมทางธุรกิจ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ก็ตาม
หมายถึง สิ่งที่มีมลู ค่าหรื อคุณค่าทางจิตใจ ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน หรื อมิใช่ตวั เงิน ที่มอบให้ ในโอกาส
สาคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรื อวัฒนธรรม ด้ วยอัธยาศัยไมตรี หรื อที่ให้ เป็ นรางวัล
ประกาศเกียรติคณ
ุ หรื อเพื่อการสงเคราะห์ หรื อให้ เป็ นสินน ้าใจ การให้ สิทธิพิเศษใน
การได้ รับบริ การ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการออกค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
หรื อค่าบริ การต้ อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พกั ค่าอาหารหรื อสิ่งอื่นใดในลักษณะทานอง
เดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นบัตรตัว๋ ฉลากชิงโชครางวัล เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังรวมถึงการมอบ
สิ่งของให้ ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิในสังคม หรื อภายใต้ จารี ตประเพณีแห่งท้ องถิ่น เช่น
ของขวัญปี ใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตาแหน่งใหม่ เป็ นต้ น
หมายถึง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรื อ เงินสมทบ ที่จ่ายให้ ไป หรื อการได้ รับจาก ลูกค้ า คูค่ ้ า
และหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจ การส่งเสริ มตราผลิตภัณฑ์ หรื อ ชื่อเสียงของบริ ษัท อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การสร้ าง
ความน่าเชื่อถือทางการค้ า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ และเหมาะสมสอด
คล้ องตามคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ (Code of Conduct) ที่มงุ่ เน้ นความ
ถูกต้ อง ความโปร่ งใส และ การมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate
Governance) ใน การดาเนินธุรกิจ
หมายถึง ขนมธรรมเนียม วัฒนธรรม จารี ต พิธีกรรม ธรรมเนียมปฏิบตั ิ และธรรมเนียมประเพณี
ของสัง คมที่ ถื อ ปฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มา ในโอกาสของเทศกาล วัน ส าคัญ ต่ า งๆ หรื อ
กิจกรรมที่มีการปฎิบตั ิสืบเนื่องกันมาอันเป็ นเอกลักษณ์ และมีความสาคัญต่อสังคม
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ผู้ใช้ งาน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รหัสผ่าน

สารสนเทศ

การให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเมือง

หมายถึง บุคคลที่ ได้ รับอนุญ าต ให้ สามารถเข้ าใช้ งาน บริ หาร หรื อดูแลรั กษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรได้ โดยมีสิทธิ์และหน้ าที่ขึ ้นอยู่กบั บทบาทที่องค์กรกาหนดไว้
หมายถึง ระบบงานของหน่วยงานที่นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
ระบบเครื อข่ายมาช่วยในการสร้ างสารสนเทศที่หน่วยงานสามารถนามาใช้ ประโยชน์ใน
การวางแผน การบริ ห าร การสนับ สนุน การให้ บ ริ ก าร การพัฒ นาและควบคุม การ
ติดต่อสื่ อสาร ซึ่งมี องค์ ป ระกอบ เช่น ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่ ายโปรแกรม
ข้ อมูลและสารสนเทศ เป็ นต้ น
หมายถึง ตัวอักษรหรื ออักขระหรื อตัวเลข ที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบ ยืนยันตัวบุคคล เพื่อ
ควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบข้ อมูลในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายถึง ข้ อเท็จจริ งที่ได้ จากข้ อมูลนามาผ่านการประมวลผล การจัดระเบียบให้ ข้อมูลซึง่ อาจอยู่
ในรู ปของตัวเลข ข้ อความ หรื อภาพกราฟฟิ ก ให้ เป็ นระบบที่ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าใจได้ ง่าย
และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการบริ หาร การวางแผน การตัดสินใจและอื่นๆ
หมายถึง การให้ ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรื อผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ หรื อ
สนับสนุน หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อบุคคลที่มีหน้ าที่
เกี่ยวข้ องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม

นโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ไม่กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้ องกับ
การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรื อทางอ้ อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้ จกั ไม่วา่ ตน
จะอยู่ในฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อผู้เสนอให้ สินบน ทัง้ ที่ เป็ นตัวเงินหรื อไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงาน
เอกชนที่ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนิ นธุรกิ จหรื อติดต่อด้ วย โดยจะปฏิ บัติตาม “แนวปฏิ บัติการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น (Anticorruption Practices)” นี ้อย่างเคร่ งครัด
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โครงสร้ างหน้ าที่ความรั บผิดชอบขององค์ กร

1) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มีห น้ าที่ และความรั บ ผิ ดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ต าม
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นี ้โดยตรง โดยให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ ใ ห้ มั่ น ใ จ ว่ า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม
สาคัญกับการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมขององค์ กร เพื่ อให้ ทุกคนในบริ ษัท ฯ
ได้ เข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานการกระทาการทุจริ ต และคอร์ รัป ชั่น ที่ ส่งผลกระทบต่อบริ ษัท ฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ให้ คาปรึ กษา ข้ อแนะนา พิจารณาบทลงโทษ และร่ วมกันหาวิธีการแก้ ไขปั ญหา
ให้ กบั ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและคณะกรรมการบริ หาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
2.1 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติ การต่อต้ านทุจริ ต และคอร์ รัปชั่นที่ ได้ รับจากคณะกรรมการบริ หารให้ มี
ความเหมาะสมกั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ สภาพแวดล้ อมของบริ ษั ท ฯ วัฒ นธรรมขององค์ ก ร และน าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่ออนุมตั ิ
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2.2 พิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ ย นแปลงนโยบายและแนวปฏิ บัติ ก ารต่อต้ านทุจ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจากคณะกรรมการบริ หาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่ออนุมตั ิ
2.3 สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
2.4 รั บ เรื่ องแจ้ งเบาะแสการกระท าอัน ทุจ ริ ต และคอร์ รัป ชั่น ที่ คนในองค์ ก รมีส่วนเกี่ ย วข้ อง และตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งตามที่ได้ รับแจ้ ง และเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ หารร่ วมกันพิจารณาลงโทษ หรื อแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว
3) ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
3.1 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้ วา่ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกาหนดและกฎหมาย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามี
ระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ มอบหมาย ในเรื่ องการตรวจสอบการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้ องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้ กาหนดไว้
4) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
4.1 กาหนดให้ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมถึงให้ การส่งเสริ มและสนับสนุน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
4.2 สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ได้ ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่
4.3 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิ บัติการต่อต้ านทุจริ ต
และคอร์ รัปชั่นให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนด
ของกฎหมาย
4.4 ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข้ อเท็จจริ งตามที่ได้ รับแจ้ งหรื องานที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่ องการทุจริ ต และคอร์ รัปชั่น โดยสามารถมอบหมายงาน
ให้ กบั ทีมผู้บริ หารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้ อเท็จจริ งได้
5) คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในด้ านการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
ประเมิน ความเสี่ ย งทางธุรกิ จ เพื่ อระบุ ถึงการด าเนิ น งานที่ มีความเสี่ ย งว่าอาจเกี่ ย วข้ องกับ การทุ จริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ พร้ อมทัง้ กาหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการดาเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้ าน
ทุจ ริ ตและคอร์ รัป ชั่น รวมทั ง้ มีก ารติดตามและประเมิน ผล และทบทวนเป็ น ประจาทุก ปี พร้ อมทัง้ เสนอข้ อ
ปรับปรุ งให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
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แนวทางในการปฏิบัตงิ านตามนโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หาร และพนักงาน ลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
และแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม รวมถึงผู้รับจ้ างหรื อผู้รับจ้ างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดย
1) ไม่ ท าพฤติ ก รรมใด ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่าเป็ น การรั บ สิ น บน หรื อติ ด สิ น บน แก่ ผ้ ู มี ส่วนได้ เสี ย ในเรื่ องที่ ต นท าหน้ าที่
รับผิดชอบทังโดยตรงหรื
้
อโดยอ้ อม เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
1.1 ไม่รับ หรื อ ให้ ของขวัญ ของที่ ระลึก ที่ เป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคา อัญมณี อสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
สิ่งของในทานองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องที่ตนได้ เข้ าไปติดต่อประสานงาน ทังในหน่
้
วยงานราชการ และ
หน่วยงานเอกชน
1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรื อประโยชน์อื่น อันเป็ นการชักนาให้ เกิดการละเว้ นการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน ทังนี
้ ้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยสิ่งของหรื อของขวัญที่ให้ แก่กนั ในหน้ าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมใน
แต่ละโอกาส
1.3 ไม่ให้ ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรื อของกานัลใดๆ หรื อประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรื อมีผลทา
ให้ ผ้ รู ับไม่ปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ทิ างการค้ าเช่นเดียวกันกับคูค่ ้ ารายอื่น
ทังนี
้ ้การให้ สิ่งของตามโอกาสหรื อวาระต่างๆ ต้ องมีมลู ค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั
1.4 ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรั พย์ สิน สิ่งของ หรื อประโยชน์ อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ หน่วยงาน
ราชการ หรื อองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรื อทาให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐละเว้ นการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบข้ อบังคับ และข้ อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2) ในการจัดซื ้อ จัดจ้ าง ต้ องดาเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของบริ ษัทฯ มีความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
3) การใช้ จ่ายสาหรั บการเลี ้ยงรั บรองทางธุรกิจ และการใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติตามสัญ ญาทางธุรกิ จ
สามารถกระทาได้ แต่ต้องใช้ จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4) ในการบริ จาคเพื่อการกุศล ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
4.1 การใช้ เงิน หรื อ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ เพื่อบริ จาคการกุศล ต้ องกระทาในนามบริ ษัทฯเท่านัน้ โดยการบริ จาค
เพื่อการกุศล ต้ องเป็ น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรื อองค์กรเพื่อประโยชน์
ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรื อเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของ
บริ ษัทฯ
4.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทาได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้ อง หรื อทาให้ เกิดข้ อสงสัยได้ วา่ เป็ นการ
กระทาที่ทจุ ริ ต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
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5)

6)

7)

8)

การใช้ เงิน หรื อ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้ องระบุชื่อในนามบริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยเงินสนับสนุนที่
จ่ายไป ต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้การเบิกจ่ายต้ องระบุวตั ถุประสงค์
ที่ชดั เจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของบริ ษัทฯ
ไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้ องกับการเมืองภายในบริ ษัทฯ และไม่ใช้ ทรัพยากรใดของบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรที่ยดึ มัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ ก ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดย
ทางตรง หรื อทางอ้ อม
พนักงานไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาหรื อพฤติกรรมที่เข้ าข่ายการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ หรื อส่อไป
ในทางทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น ที่ มี ผ ลเกี่ ย วข้ องกั บ บริ ษั ท ฯ โดยทั ง้ ทางตรงหรื อ ทางอ้ อม พนั ก งานต้ องแจ้ งให้
ผู้บังคับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสังสัย
หรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษาผู้บังคับบัญชาหรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อ พนักงานที่แจ้ งเรื่ องทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ บริ ษั ท ฯ โดยใช้ มาตรการคุ้ม ครองผู้ร้ องเรี ย นหรื อ ผู้ที่ ให้ ค วามร่ วมมื อในการแจ้ งและรายงานการทุจ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลด
ตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แม้ วา่ การกระทานันจะท
้ าให้ บริ ษัทฯ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

9)

กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่กระทาทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรรณของบริ ษัท ฯ
ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบี ยบที่บริ ษัท ฯ กาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
10) คณะกรรมการบริ ษัทฯและคณะกรรมการบริ หาร ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ ให้ คาปรึกษา
และทาความเข้ าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้
รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดี ในเรื่ องการมีความซื่อสัตย์ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
11) บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และการให้ หรื อรับสินบนเป็ นการ
กระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรื อการทาธุรกรรมกับภาครัฐหรื อภาคเอกชน
12) นโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
้
การสรรหาหรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และ
การให้ ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทาความเข้ าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ ในกิจกรรม
ทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวปฏิบัตสิ ัญญาระหว่ างบริษัทกับลูกค้ าหรื อคู่ค้า
บริ ษัทฯ มีนโยบายการค้ าและการลงทุนภายใต้ จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่มตี อ่ ผู้ถือ
หุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสียและสังคม บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเรี ยกร้ องหรื อรับเสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อนื่
ใดที่ไม่สจุ ริ ตกับผู้ใดหรื อหน่วยงานใดการปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิใดๆ ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี เพื่อให้
ได้ มาซึง่ สัญญาทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ โดยมีแนวทางการบริ หารจัดการสัญญาระหว่างบริ ษัทกับลูกค้ าหรื อคูค่ ้ า
อย่างเป็ นสาระสาคัญ ดังนี ้
การดาเนินธุรกิจอย่ างซื่อสัตย์ สุจริต
บริ ษัทฯ จะต้ องไม่ปฏิบตั ิหรื อยอมให้ มีการปฏิบตั ิในรู ปแบบใดๆ ที่เป็ นการคอร์ รัปชัน่ ขูดรี ด หรื อยักยอก และจะต้ อง
มีระเบียบปฏิบตั ิในการเฝ้าตรวจสอบและบังคับใช้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสอดคล้ องกับจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทฯ จะต้ องไม่เสนอให้ ของขวัญ ของกานัล จ่ายเงินค่าธรรมเนียม บริ การ ส่วนลด สิทธิพิเศษอื่นๆ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด แก่พนักงานของบริ ษัทคูค่ ้ า หรื อครอบครัวของพนักงานบริ ษัทคูค่ ้ า เพื่อให้ ได้ มาซึง่ การได้ รับสิทธิพิเศษ
จากบริ ษัทคูค่ ้ า เว้ นแต่จะกระทาได้ ภายใต้ จารี ตประเพณีแห่งท้ องถิ่นและเท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
บริ ษัท ฯ จะต้ องไม่เสนอ หรื อให้ ของมีค่า รวมถึงเงิ น สินบน การรั บรอง หรื อเงิ นสินบน แก่เจ้ าหน้ าที่ รัฐที่ มีส่วน
เกี่ยวข้ องในธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เรามุง่ หวังให้ บริ ษัทคู่ค้ากาหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ พนักงานของบริ ษัทคูค่ ้ ามี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับการให้ และรับสินบน รวมถึงการฝึ กอบรม กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
การต่อต้ านทุจริ ตและคอรรัปชัน่ รวมทังห้
้ ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัทคูค่ ้ า
ห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ให้ รั บ หรื อ เรี ยกร้ องของมีค่าใดๆ เช่น ของขวัญ การ
จ่ายเงินหรื อผลประโยชน์อื่นๆ จากลูกค้ าหรื อบริ ษัทคูค่ ้ า โดยมีการจัดช่องทางในการแจ้ งเบาะแสให้ กบั ลูกค้ าหรื อบริ ษัทคูค่ ้ า
สามารถแจ้ งการกระทาใดๆ ที่ละเมิดนโยบายและแนวปฏิบตั ินี ้ให้ บริ ษัทฯทราบได้
ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
บริ ษัทฯ จะต้ องไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องในความสัมพันธ์ ทางการเงินหรื อความสัมพันธ์ อื่นใดกับพนักงานของบริ ษัทฯ ที่
น ามาซึ่งมีค วามเป็ น ไปได้ ห รื อถูกมองว่ามีผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนกับ บริ ษั ท ฯ ห้ ามไม่ให้ พ นักงานบริ ษัท ฯ ปฏิ บัติ งานใน
ตาแหน่ งผู้บ ริ หาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรื อที่ ป รึ กษาของบริ ษัทคู่ค้า เว้ นแต่ได้ รับการยิ น ยอมจากผู้บริ ห ารของ
บริ ษัทฯ ที่เหมาะสม บริ ษัทคูค่ ้ าต้ องเปิ ดเผยและแก้ ไขผลประโยชน์ทบั ซ้ อนทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นหรื ออาจเกิดขึ ้น
ความเป็ นส่ วนตัวและทรั พย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทฯ จะควบคุมไม่ให้ มีการยักยอกหรื อใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาและข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ ในทางที่ผิด
รวมถึงบริ ษัทคู่ค้าจะต้ องไม่ใช้ ท รั พ ย์ สิ นและข้ อมูลดังกล่าว เว้ น แต่ได้ รับ อนุมัติจ ากบริ ษั ทฯ แล้ วเท่ านัน้ บริ ษัท คู่ ค้ าที่ มี
ทรั พย์ สิน ทางปั ญ ญาหรื อมีข้อมูลที่ เป็ นความลับของบริ ษัทฯ ต้ องกาหนดมาตรการป้องกันที่ เหมาะสม เพื่ อป้ องกันการ
เปิ ดเผยหรื อใช้ ทรัพย์สินและข้ อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้ รับอนุญาต และบริ ษัทคู่ค้าจะต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าทรัพย์สินทาง
ปั ญญาที่ถกู ต้ องตามกฎหมายของพนักงาน ลูกค้ า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายได้ รับความคุ้มครอง
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การดานินธุรกิจและการแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ จะยึดมัน่ ในหลักการดาเนินธุรกิ จ การโฆษณา และการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ซึ่งรวมถึงกฎหมายและ
ข้ อบังคับทังหมด
้
และบริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องมีวิธีการอันเหมาะสมในการปกป้องข้ อมูลของลูกค้ าด้ วย
รวมถึงห้ ามไม่ให้ บริ ษัทคูค่ ้ ามีสว่ นเกี่ยวข้ องในการใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับในทางที่ผิด การกาหนดราคา การประมูล
หรื อการตกลงร่ วมกันเพื่อลดการแข่งขัน ในธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยมุ่งหวังให้ บริ ษัทคู่ค้าเข้ าใจ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันที่เป็ นธรรม และการต่อต้ านการผูกขาดที่มีผลบังคับใช้ ทงหมด
ั้
ข้ อผูกมัดและความรั บผิดชอบ
บริ ษั ท ฯ จะต้ องปฏิ บัติตามความคาดหวังที่ ระบุไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิ จ โดยการจัดสรรทรั พ ยากรตามความ
เหมาะสม และสื่อสารหลักการที่ระบุไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจให้ บรรดาคูค่ ้ าของตนเองรับทราบด้ วย
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แนวปฏิบัตใิ นการจัดเก็บ การเข้ าถึง การบันทึก การรั กษา และ การสารองข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานที่
สาคัญในการสร้ างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทฯจะดาเนินการในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าข้ อมูล
ทางการเงินเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้ มีระบบการจัดเก็บ การเข้ าถึง
การบันทึก การรักษา และการสารองข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ พร้ อมสามารถนากลับมาใช้ ได้ ในระยะเวลาที่
เหมาะสม รวมทังป้
้ องกันการนาข้ อมูลไปใช้ เพื่อเอื ้อประโยชน์สว่ นตนรวมถึงพวกพ้ อง ผู้ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อทาธุรกิจที่แข่ง
กับบริ ษัทฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมอย่างขาดจริ ยธรรมและจิตสานึกที่ดี
เพื่อให้ บรรลุถงึ ความมุง่ มัน่ ดังกล่าวภายใต้ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงมี
แนวปฏิบตั ิในการจัดเก็บ การเข้ าถึง การบันทึก การรักษาและการสารองข้ อมูลทางการเงิน ตามรายละเอียดดังนี ้
1. เอกสารและข้ อมูลทางการเงินที่ จัดเก็บทัง้ ภายในและภายนอกบริ ษัทฯ มีระบบการจัดเก็บ การเข้ าถึง การ
บันทึก และการรักษาข้ อมูลเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง เข้ ามาใช้ ข้อมูล แก้ ไข ปรับปรุ งเพิ่มเติม ทาลาย และ/
หรื อบัน ทึก ข้ อมูล โดยมิ ช อบ ไม่ ว่าจะเป็ น การกระท าโดยอุบัติเหตุ หรื อด้ วยความเจตนาตัง้ ใจ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบเอกสารและข้ อมูลทางการเงินได้ ในภายหลัง
2. การด าเนิ น การต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ องทางด้ านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อสาร ต้ องปฏิ บัติ ต าม
แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการเข้ าถึงหรื อควบคุมการใช้ งานสารสนเทศ และรวมถึงการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้ านสารสนเทศของบริ ษัทฯ อยู่ตลอดเวลา
3. ประเมินความเสี่ยงและสร้ างระบบควบคุมความเสี่ยงให้ เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
4. ผู้บริ หารและพนักงานพึงปกป้องดูแลรักษาบัญชีชื่อผู้ใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ห้ ามใช้
ร่ วมกับผู้อื่น ห้ ามเผยแพร่ แจกจ่าย หรื อทาให้ ผ้ อู ื่นล่วงรู้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
5. บริ ษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใช้ งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ โดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ใช้ งาน
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แนวปฏิบัตกิ ารเปิ ดเผยข้ อมูลและการรั กษาความลับ
บริ ษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นให้ แก่ผ้ บู ริ หาร พนักงานประจาพนักงานชัว่ คราว พนักงานสัญญาจ้ างพิเศษ
ลูกค้ า เจ้ าหนี ้การค้ า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้มีสว่ นได้ เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ อง อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทาง
ที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือได้ โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการนี ้ ให้ อยู่
ในรู ปแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2)และช่องทางอื่นที่สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวก เช่น Website ของบริ ษัท หรื อ วิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็ นต้ น เพื่อให้ สามารถทาหน้ าที่
ในการมีสว่ นร่ วมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการเคร่ งครัดในการรักษาความลับภายในองค์กร และตาม ”แนวปฏิบตั ิในการจัดการข้ อมูล
ลับที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” (Handling confidential, market-sensitive information: Principles of good
practice) เพื่อให้ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับบริ ษัทฯ และ ป้องกันมิให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลลับของบริ ษัทฯ รั่วไหล อันอาจทา
ให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย หรื อ ถูกนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ อันอาจเป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้
มีสว่ นได้ เสียในสาธารณชนได้
แนวปฎิบตั ิในการจัดการข้ อมูลลับที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ มีดงั นี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานพึงปฏิบตั ิตามนโยบายการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ รวมถึงข้ อ
ปฏิบตั ิการซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ลว่ งหน้ า 1 เดือนก่อนประกาศงบ และการใช้ ข้อมูล
ภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ
2. บริ ษัทฯ มีการจากัดบุคคลที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลลับให้ น้อยที่สดุ เท่าที่จาเป็ น (need to know basis) เท่านัน้
3. บริ ษัทฯ มีการจัดเก็บรักษาสาเนาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมที่เป็ นข้ อมูลลับไว้ อย่างปลอดภัย และ
ทาลายทิ ้งเมื่อไม่จาเป็ นต้ องใช้ งาน โดยจากัดการเข้ าถึงข้ อมูลให้ เฉพาะพนักงานที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน้
4. การปลูกฝั งให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการสื่อสารอย่างสมา่ เสมอ เพื่อให้ พนักงานทุกคนตระหนักถึงหน้ าที่
ในการรักษาความลับของบริ ษัทฯ ไม่ให้ อา่ นเอกสารที่เป็ นข้ อมูลลับ หรื อ พูดคุยหารื อเกี่ยวกับเรื่ องที่เป็ น
ความลับในที่สาธารณะ
5. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการทบทวนเป็ นประจา เพื่อให้ การจัดเก็บและควบคุมข้ อมูลเป็ นปั จจุบนั และมีความปลอดภัย
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แนวปฏิบตั กิ ารให้ หรื อการรั บของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์ อ่ ืนใด
เพื่อดารงไว้ ซงึ่ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิในการให้
หรื อการรับของขวัญ ของกานัล หรื อ ประโยชน์อื่นใด ดังนี ้
1. ห้ าม กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ และ/หรื อครอบครั ว พึงรั บหรื อให้ ของขวัญ ของกานัล หรื อ
ประโยชน์ อื่นใดจากลูกค้ า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ เว้ นแต่เป็ น
การรั บ หรื อให้ ข องขวัญ ตามประเพณี หรื อเพื่ อรั ก ษาความสัมพัน ธ์ อัน ดีระหว่างบุคคล หรื อเป็ น การเชื่ อม
สัมพันธไมตรี ระหว่างองค์กร โดยการรับหรื อ ให้ ของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดนัน้ จะต้ องไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
1.1 หากพนักงานให้ หรื อได้ รับของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดที่มีมลู ค่าเกิน 3,000 บาทขึ ้นไป ต้ องให้
พนักงานรายงานผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้ และส่งมอบของดังกล่าวให้ กบั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อ
บันทึกควบคุมในแบบฟอร์ ม “รายงานการให้ หรื อการรับของขวัญ ของกานัล หรื อ ประโยชน์อื่นใด” และให้
ผู้มีอานาจหรื อผู้บงั คับบัญชาอนุมตั ิรับทราบ เพื่อนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์อื่นใดของบริ ษัทฯ อย่างสูงสุด
ต่อไป
1.2 ในกรณีที่ผ้ มู ีอานาจอนุมตั ิหรื อผู้บงั คับบัญชา พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรรับของขวัญ ของกานัล หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ให้ ผ้ รู ับนัน้ ดาเนินการส่งคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ มอบแก่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล และลงทะเบียนควบคุมใน แบบฟอร์ ม ”รายงานการให้ หรื อการรับของขวัญ ของกานัล
หรื อประโยชน์อนื่ ใด” และให้ ผ้ มู ีอานาจหรื อผู้บงั คับบัญชาอนุมตั ิรับทราบ โดยให้ ถือเป็ นทรัพย์สิน
ส่วนกลางของบริ ษัทฯ ต่อไป
1.3 การให้ และการรับที่เกิดขึ ้นควรกระทาในที่เปิ ดเผยและสามารถเปิ ดเผยให้ พนักงานหรื อบุคคลอื่นรับรู้ ได้
2. ห้ ามกรรมการ ผู้บ ริ ห ารและพนักงานทุก ระดับ รั บ หรื อสัญ ญาว่าจะรั บ หรื อให้ เงิ น ทรั พ ย์ สิน สิ่งของ หรื อ
ประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึง่ ผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อ ละเว้ นการปฏิบตั ิ รวมถึงการกระทาใดๆ ที่เข้ า
ข่ายดังกล่าวที่ไม่ถกู ต้ อง ไม่สจุ ริ ตทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
3. หากมีการได้ รับมอบของขวัญ หรื อ ของกานัลที่มอบให้ ตวั แทนบริ ษัทฯ และเป็ นของที่มีคณ
ุ ค่าแก่การระลึกใน
เหตุการณ์สาคัญๆ ของบริ ษัทฯ อนุญาตให้ บคุ ลากรทุกระดับรับแทนบริ ษัทฯได้ โดยให้ รายงานการได้ มาและ
การจัดเก็บของขวัญเหล่านัน้ ใน แบบฟอร์ ม”รายงานการให้ หรื อการรับของขวัญ ของกานัล หรื อ ประโยชน์อื่น
ใด” และให้ ผ้ มู ีอานาจหรื อผู้บงั คับบัญชาอนุมตั ิรับทราบ
4. เก็บรักษาหลักฐานการใช้ จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อการตรวจสอบได้
ในภายหลัง
5. การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว จะต้ องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริ ต
แห่งชาติ เรื่ องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
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แนวปฏิบัตกิ ารเลีย้ งรั บรอง
บริ ษัทฯ มีแนวปฏิบตั ิในการเลี ้ยงรับรอง ดังนี ้
1. ต้ องเป็ นไปตามประเพณีนิยม ซึง่ มีธรรมเนียมปฏิบตั ิอยู่เป็ นปกติวิสยั
2. ต้ องเป็ นไปโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้ จกั พอประมาณ ไม่บ่อยครัง้ และเหมาะสมกับโอกาส
3. ต้ องไม่ขดั ต่อข้ อบังคับกฎหมาย และเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริ ษัทฯ อย่างเคร่ งครัด
4. เก็บรักษาหลักฐานที่ระบุถงึ บุคคลหรื อหน่วยงานของคูค่ ้ า และชื่อพนักงานของบริ ษัทฯที่เข้ าร่ วมการเลี ้ยง
รับรองที่ชดั เจน เพื่อการตรวจสอบได้ ในภายหลัง

แนวปฏิบัตกิ ารบริจาคเพื่อการกุศล
บริ ษัทฯ สนับสนุนการมีจริ ยธรรมอยู่ค่กู บั สังคมไทย ด้ วยจัดให้ มีการบริ จาคแก่มลู นิธิหรื อองค์กรการกุศลสาธารณะ
ตามโอกาสอันสมควร อย่างไรก็ตามเพื่อให้ มีแนวปฏิบตั ิการบริ จาคเพื่อการกุศลดาเนินไปได้ อย่างเหมาะสม มีความโปร่ งใส
และหลีกเลี่ยงการถูกพิจารณาได้ วา่ เป็ นการให้ สินบนทางอ้ อม หรื อก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม บริ ษัทฯ
จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิการบริ จาคเพื่อการกุศลให้ ชดั เจน โปร่ งใสตามความเป็ นจริ ง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การบริ จาคต้ องเป็ นไปเพื่อการกุศลสาธารณะ หรื อมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม ไม่
มีวตั ถุประสงค์แอบแฝง หรื อ เพื่อให้ ได้ ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
2. ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้มีอานาจตามระเบี ยบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ภายใต้ กรอบนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเคร่ งครัด
3. เก็บรักษาหลักฐานที่แสดงถึงมูลค่าการบริ จาคและระบุชื่อบุคคลหรื อหน่วยงานที่ได้ รับการบริ จาคที่ชดั เจน เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบได้ ในภายหลัง
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แนวปฏิบัตกิ ารให้ เงินสนับสนุน
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการใช้ เงินสนับสนุน
อย่างมีเหตุผล สามารถตรวจสอบความโปร่ งใสได้ เพื่อมิให้ เป็ นช่องทางของการทาทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยมีขนตอนการ
ั้
ขออนุมตั ิและการใช้ เงินสนับสนุนสอดคล้ องกับกระบวนการควบคุมภายใน และมีการอนุมตั ิตามคู่มืออนุมตั ิรายการของ
บริ ษัทฯ ที่กาหนดไว้ โดยมีแนวทางในการปฎิบตั ิ ดังนี ้
1. การให้ เงินสนับสนุน ต้ องจัดทาเป็ นบันทึกภายในและระบุ วตั ถุประสงค์ ให้ ชัดเจน โดยการให้ เงินสนับสนุน
จะต้ องนาไปใช้ เพื่อการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ การส่งเสริ มตราผลิตภัณฑ์ หรื อ ชื่อเสียงของบริ ษัท อันเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การสร้ างความน่ าเชื่ อ ถื อ ทางการค้ า ช่ วยกระชับ ความสัม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จ และเหมาะสม
สอดคล้ องตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ (Code of Conduct) ที่ม่งุ เน้ นความถูกต้ อง ความโปร่ งใส และ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ไม่มีวตั ถุประสงค์แอบแฝงที่ไม่เหมาะสม
2. ต้ องผ่านพิจารณาตามขันตอนการขออนุ
้
มตั ิ ที่ระบุในคูม่ ืออนุมตั ิรายการทุกประการ
3. มีการประเมินผลและติดตามการให้ เงินสนับสนุนได้ ตามกรอบเวลาที่ระบุเวลาเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดของกิจกรรม
นันๆ
้ อย่างชัดเจน
4. มีการระบุสถานที่ของกิจกรรมที่มีการนาเงินสนับสนุนไปใช้ อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลักฐาน
การรั บ เงิ น หรื อ เอกสารยื น ยัน จากหน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น ทางการ ในการขอรั บ เงิ น หรื อ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น
ทัง้ จากภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการท าเบิ ก จ่ ายและควบคุม ค่ า ใช้ จ่ ายนั น้ ให้ อ ยู่ ภ ายใต้
งบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
5. มีการมอบหมายให้ มีบคุ ลากรผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่ต้องการขอรับเงินสนับสนุนอย่างชัดเจน มีการติดตาม
และรายงานผลให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบเป็ นประจาสม่าเสมอ และสามารถตรวจสอบได้
6. การระบุประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ ควรระบุได้ อย่างชัดเจน โดยเป็ นผลประโยชน์ ทงั ้ ทางตรงและทางอ้ อม
และระบุประโยชน์ที่จะได้ รับทังในเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ
7. การรวบรวมข้ อมูลการให้ เงินสนับสนุนตามความเป็ นจริ ง เพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ การวาง แผน และ
เป็ นข้ อมูลภายในใช้ ประกอบการพิจารณาการให้ เงินสนับสนุนหรื อไม่ในอนาคตได้
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แนวปฎิบัตกิ ารให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษัทฯ จะไม่ให้ การสนับสนุนใดๆต่อการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหนึง่ พรรคใด โดย
จะวางตัวเป็ นกลางไม่ฝักใฝ่ พรรค หรื อ กลุม่ ทางการเมืองใด โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเมือง ดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานย่อมมีสิทธิทางการเมืองในการมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
ต่างๆ ได้ เป็ นการส่วนตัวโดยกระทานอกเวลาทาการ และไม่ใช่ ในนามบริ ษัทฯ รวมถึงต้ องไม่นาทรัพย์สินของ
บริ ษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรื อ นักการเมืองคนใด ไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่อนุญาตให้ ฝ่ายการเมืองเข้ าใช้ ทรัพยากรและโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ ใน
การจัดกิจกรรมทางการเมืองได้
2. ห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงาน สมัครเข้ าเป็ นกรรมการในพรรคการเมือง หรื อ เป็ นตัวแทนใน
การทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งอาจทาให้ เข้ าใจผิดว่าบริ ษัทฯ ฝั กใฝ่ หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องกับพรรคการ เมืองนัน้
3. ห้ ามใช้ อานาจหน้ าที่เพื่อชี ้ชวน กดดัน หรื อ บังคับให้ เพื่อนร่ วมงาน และผู้ใต้ บงั คับบัญชา ให้ สนับสนุนกิจกรรม
ใดๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุม่ ทางการเมือง หรื อ นักการเมืองไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
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กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิงานที่เป็ นการกาหนดร่ วมกัน โดย
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ตลอดจนบุคลากรในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าขันตอนหรื
้
อกระบวนการปฏิบตั ิ
งานตามที่กาหนดไว้ จะช่วยให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป็ นเครื่ องมือในการป้องกันการทุจริ ตในกระบวนการปฏิบตั ิ
งานของทุกหน่วยงาน
ทัง้ นี ใ้ ห้ ผ้ ูบริ หารในแต่ละหน่วยงานทาการออกแบบการควบคุมภายในและจัดทาขัน้ ตอนการปฏิ บัติงาน หรื อ
กระบวนการปฏิ บัติงาน เพื่ อจัดการและลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต ตลอดจน สื่อสารทาความเข้ าใจและควบคุมและ
ติดตามการดาเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานให้ ปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดขึ ้น โดยจัดทาขันตอน
้
การปฏิ บัติ งานหรื อกระบวนการปฏิ บัติงานอย่ างเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร เพื่ อให้ ผ้ ูบ ริ ห ารของหน่ วยงานสอบทาน และ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิ จารณาอนุมัติ ให้ มีผลบังคับใช้ โดยมีการกาหนดหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของบุคลกรอย่าง
ชัดเจนในการดาเนินงานตามขันตอนหรื
้
อกระบวนการปฏิ บตั ิงาน รวมทังจั
้ ดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ ในช่องทางที่บุคลากรที่
เกี่ยวข้ องสามารถเข้ าถึงได้ และสื่อสารให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องทราบ นอกจากนี ้ผู้บริ หารในแต่ละหน่วยงานจะมีการทบทวน
ขัน้ ตอนปฏิบัติงานหรื อกระบวนการปฏิ บัติงานเป็ นประจาอย่างน้ อยทุก 2 ปี หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นสาระสาคัญ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานหรื อกระบวนการนันสอดคล้
้
องกับหลักการควบคุม
ภายในที่ดีและการปฏิบตั ิงาน ในปั จจุบนั
ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ ในการตรวจสอบการปฏิ บัติตามระบบการควบคุม ภายใน
พร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไข เพื่ อปรั บปรุ งหรื อพัฒ นาการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
สามารถป้องกันและตรวจพบความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึน้ และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิ บัติตามกระบวนการตาม
มาตรการการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างอิสระ และเสนอรายงานผล
การตรวจสอบได้ อย่ า งตรงไปตรงมา เมื่ อ มี ก ารตรวจพบข้ อบกพร่ อ งที่ เป็ นสาระสาคัญ จะมี ก ารรายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นีผ้ ้ ูบริ หารแต่ละหน่วยงานมีหน้ าที่รับผิดชอบในการนาข้ อเสนอแนะไป
ปรับปรุ งและพัฒนาการควบคุมภายใน ให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่กากับดูแลกระบวนการจัดทารายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการ
ต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น อีกทัง้ พิ จารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีตาม
ความเหมาะสม
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การติดตามและการทบทวน
บริ ษัทฯ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องรับทราบ ทาความเข้ าใจ ปฏิบัติตาม
นโยบายและข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่กาหนดไว้ ในมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างเคร่ งครัด โดยผู้บริ หารทุกระดับ
ในองค์กรมีหน้ าที่ติดตามดูแลรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตาม และถือเป็ นภารกิจสาคัญที่จะดาเนินการให้ พนักงานภายใต้ สาย
บังคับบัญชาของทุกหน่วยงานรับทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างจริ งจัง หาก
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานผู้ใดกระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ จะได้ รับโทษทางวินัยอย่างเคร่ งครัด และหากมีการ
กระทาที่ เชื่ อได้ ว่าผิ ดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ และข้ อบังคับของภาครั ฐ บริ ษัทฯจะต้ องส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่ ภาครั ฐ
ดาเนินการตามความยุติธรรมทางความผิดต่อไป
รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท กาหนดให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องตามโครงสร้ างหน้ าที่ความรับผิดชอบ ต้ องมีการติดตาม
และทบทวนการปฏิบตั ิงานของตนเอง หากมีข้อสงสัยว่ากิจกรรมที่ทาหรื อรายการธุรกิจใดๆ อาจละเมิดนโยบาย หรื อละเมิด
กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดต่างๆ ต้ องรายงานข้ อมูลดังกล่าวตามช่องทางการร้ องเรี ยน/แจ้ งเบาะแสตามที่ได้ กาหนดไว้
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯกาหนดให้ มีการติดตามและการทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี
หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ กระทบต่อการบริ หารจัดการความเสี่ยง ด้ านการทุจริ ต ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามาตรการ
ดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังเป็
้ นไปตามข้ อบังคับ
และกฎหมายอื่นๆที่ เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ก้ ารปรั บปรุ งต้ องได้ รับการพิ จารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท และมีการ
สื่อสารมาตรการที่ปรับปรุ งนันให้
้ ทราบโดยทัว่ ทังบริ
้ ษัทฯ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผู้กากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รับชั่น
โดยการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม และให้ คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบเป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
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แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรั กษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต บริ ษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรื อข้ อมูล
ใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลได้ และเก็บรั กษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ โดย
จากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเท่านัน้ ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้
ในกรณีที่มีการร้ องเรี ยน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทา
หน้ าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ไม่ให้ ได้ รับ
ความเดือนร้ อน อันตรายใด หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้ งเบาะแส ร้ องเรี ยน การเป็ นพยานหรื อการให้
ข้ อมูลโดยขอให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนส่งเรื่ องร้ องเรี ยนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีหน้ าที่ในการใช้ ดลุ ยพินิจสัง่ การตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อ
ผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบ สวนหาข้ อเท็จจริ ง ไม่ให้ ได้ รับความเดือนร้ อน อันตรายใด หรื อความไม่
ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้ งเบาะแส ร้ องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อการให้ ข้อมูล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สามารถมอบหมายงานให้ กบั ผู้บริ หารคนใดคนหนึ่ง ทาหน้ าที่แทนในการใช้ ดุลย
พินิจสัง่ การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลได้ โดยผู้บริ หารที่ได้ รับ
มอบหมาย ต้ องไม่มีส่วนเกี่ ย วข้ องกับ เรื่ องที่ ได้ รับ แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ย น ทัง้ โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม (เช่น ผู้ถูก
กล่าวหา เป็ นผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนโดยตรง)
ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยน มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการ
เปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนด

แนวปฏิบัตกิ ารดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
1. เมื่อได้ รับการแจ้ งเบาะแส ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็ นผู้กลัน่ กรอง สืบสวนข้ อเท็จจริ ง
2. ระหว่างการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจจะมอบหมายให้ ตัวแทน (คณะกรรมการบริ ห าร) แจ้ งผลความคืบ หน้ าเป็ น ระยะให้ ผ้ ูแ จ้ งเบาะแสหรื อ
ผู้ร้องเรี ยนได้ ทราบ
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3. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรื อหลักฐานที่มีมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ วา่ ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ กระทาการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ จริ ง บริ ษัทฯ จะให้ สิทธิผ้ ถู กู กล่าวหาได้ รับทราบข้ อกล่าวหาและให้ สิทธิผ้ ถู ูกกล่าวหาพิสจู น์
ตนเอง โดยการหาข้ อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้ เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาอันทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ตามที่ได้ ถกู กล่าวหา
4. หากผู้ถกู กล่าวหา ได้ กระทาการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ จริ ง การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นันถื
้ อว่าเป็ นการกระทาผิดต่อ
แนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ผู้ถกู กล่าวหาจะต้ องได้ รับการ
สอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ และหาก
การกระทาทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ผิดกฎหมายนัน้ ผู้กระทาผิดอาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฎหมาย
การเผยแพร่ แนวปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทฯ ติดประกาศแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในสถานที่ทางานเด่นชัด เพื่อให้ ทกุ คนใน
องค์กรสามารถอ่านได้
2. บริ ษัทฯ เผยแพร่ แนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริ ษัทฯ อาทิ เว็บไซด์
อีเมล์ รวมถึง รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี (56-1) รายงานประจาปี (56-2) แผ่นCD-ROM เป็ นต้ น
3. บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการอบรมแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ กับพนักงานใหม่ทกุ คน
4. บริ ษัทฯ จะมีการทบทวนแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอทุก 2 ปี
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ช่ องทางการรั บแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน หรื อขอคาแนะนาเกี่ยวกับการต่ อต้ านทุจริตและ
คอร์ รัปชั่น
เรื่ องที่รับแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1. พบเห็นการกระทาที่ ทุจริ ตที่ เกี่ ยวข้ องกับองค์ กร โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์ กรติด
สินบน/รับสินบน เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรื อหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็ นการกระท าที่ ผิดขัน้ ตอนตามระเบี ยบปฏิ บัติของบริ ษัท ฯ หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษัทฯ จนทาให้ สงสัยได้ วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
3. พบเห็นการกระทาที่ทาให้ บริ ษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
4. พบเห็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ช่ องทางการรั บแจ้ งเบาะแส ร้ องเรี ยน หรื อขอคาแนะนา เกี่ยวกับการต่ อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณารับเรื่ องแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน หรื อ
การให้ คาแนะนา เกี่ยวกับการกระทาที่อาจทาให้ เกิดความสงสัยได้ ว่าเป็ นการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ โดย
ทัง้ ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยผ่ านช่ องทางการรั บ เรื่ องที่ ได้ ก าหนดไว้ ในแนวปฏิ บัติ ฉ บับ นี ้ โดยผู้ร้องเรี ย นจะต้ องระบุ
รายละเอียดของเรื่ องที่จะแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อประเด็นที่ ต้องการคาแนะนา พร้ อมชื่ อ ที่ อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่ องดังนี ้
1) แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ ind.director@moongpattana.com
หรื อ
ไปรษณีย์ผ่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/97-104 ชัน้ 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิ ศทาวเวอร์
ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุ งเทพฯ 10260
2) แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ที่ suwanna@moongpattana.com
หรื อ
ไปรษณีย์ผ่าน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/97-104 ชัน้ 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุ งเทพฯ 10260
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3) แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของเลขานุการบริ ษัท ที่ company.secretary@moongpattana.com
หรื อ
ไปรษณีย์ผ่าน เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/97-104 ชัน้ 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุ งเทพฯ 10260
ในกรณีผ้ แู จ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน มีข้อร้ องเรี ยนประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อคณะกรรมการบริ หาร ขอให้ ท่านส่ง
เรื่ องร้ องเรี ยนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
บุคคลที่สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ คือ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัทฯ
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูแ่ ข่งทางการค้ า เจ้ าหนี ้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ไม่ วา่ ท่าน
จะแจ้ งด้ วยวิธีใดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแสและจะเก็บข้ อมูลผู้ที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นความลับ
ในกรณีที่มีประเด็นข้ อร้ องเรี ยนหรื อเรื่ องที่เกี่ยวกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อันเป็ นกรณีเร่ งด่วน ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
รายงานไปตามลาดับชันโดยทั
้
นที และนาเสนอต่อผู้บงั คับบัญชาระดับสูงเพื่อสัง่ การโดยไม่ชักช้ า

เอกสารอ้ างอิง
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบมจ.มุง่ พัฒนาอินเตอร์ แนชชัน่ แนล
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบมจ.มุง่ พัฒนาอินเตอร์ แนชชัน่ แนล
3. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ องหลักเกณฑ์การรั บทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต มาตรา 123/5
พ.ศ. 2561
5. แนวปฎิบตั ิในการจัดการข้ อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Handling confidential, market-sensitive
information: Principles of good practice) จัดทาโดย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.)
6. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
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