
 

ไดรั้บการอนุมติัเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559    
มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 

  

 
 
 

แนวปฏบิัตกิารต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
ANTI-CORRUPTION PRACTICES 

 
บริษัท มุ่งพัฒนา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

 
 

 
 
 
  



  แนวปฏิบตัิการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
 

ไดรั้บการอนุมติัเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  หนา้ 1 

มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 

 
 

สารบัญ 
  หน้า 
บทน า  2 
ค านิยาม   3 
นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่  5 
โครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กร  6 
แนวทางในการปฏิบตัิงานตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่  8 
แนวปฏิบตัิสญัญาระหวา่งบริษัทกบัลกูค้าหรือคูค้่า 10 
แนวปฏิบตัิการในการจดัเก็บ การเข้าถงึ การรักษา และการส ารองข้อมลูทางการเงิน 12 
แนวปฏิบตัิการเปิดเผยข้อมลูและการรักษาความลบั 13 
แนวปฏิบตัิการให้หรือการรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใด 14 
แนวปฏิบตัิการเลีย้งรับรอง 15 
แนวปฏิบตัิการบริจาคเพ่ือการกศุล 15 
แนวปฏิบตัิการให้เงินสนบัสนนุ 16 
แนวปฏิบตัิการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 17 
กระบวนการตรวจสอบและการควบคมุภายใน 18 
การติดตามและการทบทวน 19 
แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั 20 
แนวปฏิบตัิการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 20 
การเผยแพร่แนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ 21 
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหรือขอค าแนะน าเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ 22 
เอกสารอ้างอิง  23 
  
  
 



  แนวปฏิบตัิการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 

ไดรั้บการอนุมติัเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559   หนา้ 2 
มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 

 
บทน า 

 
บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม โดย 

ยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี บริษัทฯ จงึได้รณรงค์การตอ่ต้าน 
ทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้บคุลากรในองค์กร เพ่ือให้มีความเข้าใจและแสดงความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ใน
ทกุรูปแบบ 

 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่ 
เหมาะสม เพ่ือป้องกนัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้กบัธุรกิจของบริษัทฯ และเพ่ือให้การตดัสินใจและการด าเนินการ 
ทางธุรกิจท่ีอาจมีความเสี่ยงด้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จงึได้ก าหนด 
แนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่  ไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการชีแ้จง ท าความเข้าใจ รวมทัง้สื่อสารถงึ
มาตรฐานการปฏิบตัิตน ให้แก ่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และพนกังานทกุระดบั โดยทัว่ถงึเพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและพฒันาสูอ่งค์กรแห่งความยัง่ยืน 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้คณะกรรมการบริหาร และพนกังานทกุท่านศกึษา ท าความเข้าใจ ในแนวปฎิบตั ิ
การตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ และยดึถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือวา่แนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์ –
รัปชัน่นี ้ เป็นสว่นหนึง่ของ “ระเบียบข้อบงัคบัการท างาน” ของบริษัทฯ 

 

ทัง้นีโ้ดยให้มีผลถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 9 กนัยายน 2559 เป็นต้นไป  
 
 

  
 
   (สเุมธ เลอสมุิตรกลุ) 
    ประธานคณะกรรมการ 
                                                             บริษัท มุง่พฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
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ค านิยาม 
 

การทจุริตและคอร์รัปชัน่ หมายถงึ การติดสินบนทกุรูปแบบ รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง การคดโกง ฉ้อฉล ยกัยอก ไมซ่ื่อตรง  
                                                     มีเลห์่เหลี่ยม ไมซ่ื่อสตัย์ เช่น เสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้ค ่ามัน่เรียกร้องหรือรับเงิน /  

ทรัพย์สนิ หรือ ประโยชน์อื่นใดซึง่ไมเ่หมาะสม กบั หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน   
คูค้่า ลกูค้า เจ้าหนีก้ารค้า พนกังานด้วยกนัเอง และ/หรือ ผู้มสีว่นได้เสียทกุกลุม่ ไมว่า่ 
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ ผ่านบคุคลท่ีสาม อาทิเช่น การสร้างหลกัฐานเอกสาร 
ทางการเงินอนัเป็นเท็จ การทจุริตตอ่หน้าท่ี การน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือสว่นตวั 
หรือครอบครัว การให้ข้อมลูบิดเบือนอนัเป็นเท็จ  เพ่ือให้เกิดการเข้าใจผิด การฉ้อโกง  
การปิดบงั  อ าพรางหลกัฐาน  และการกระท าในลกัษณะท่ีเอือ้ประโยชน์ให้กบัตนเอง 
และพวกพ้อง เป็นต้น 

บริษัทฯ    หมายถงึ บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  
บริษัทคูค้่า              หมายถงึ บริษัท ห้างหุ้นสว่น ผู้ ค้า ผู้ขาย หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
บริษัทในเครือ   หมายถงึ 1) บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั  2) บริษัท พีเจ้น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ            
      3) บริษัท โยชิโน มุง่พฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั 
คณะกรรมการบริษัทฯ หมายถงึ 1) คณะกรรมการบริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
และคณะกรรมการชดุย่อย  2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
    3) คณะกรรมการบริหาร 
    4) คณะอนกุรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
    5) คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง 
    6) คณะอนกุรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม 
ผู้บริหาร   หมายถงึ ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีในระดบันโยบายของหน่วยงาน 
พนกังาน    หมายถงึ ผู้บริหาร พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว พนกังานสญัญาจ้างพิเศษ 
บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  หมายถงึ บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

1) บคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทและในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคล ให้หมายความ
รวมถงึกรรมการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

2) คูส่มรส บตุร หรือ บตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
บคุคลตาม (1) 

3) นิติบคุคลท่ีบคุคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
4) บคุคลอื่นที่มีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

กลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย หมายถงึ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ พนกังาน ลกูค้า คูค้่าและเจ้าหนีก้ารค้า ผู้ ร่วมทนุ และพนัธมิตรทาง 
    ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อม 
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การเปิดเผยข้อมลู  หมายถงึ การเปิดเผยรายละเอียดข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทตาม พ.ร.บ. 
    บริษัทมหาชน จ ากดั  พ.ศ.2535, พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ฯ พ.ศ.2551 กฏระเบียบ ข้อบงัคบั 
    ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
    และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ความขดัแย้งทาง  หมายถงึ การด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจมีความต้องการสว่นตวัหรือ ของบคุคลท่ีเก่ียวข้องไมว่า่ 
ผลประโยชน์    โดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เข้ามามีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง 
    หรือเป็นอปุสรรคตอ่ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทได้ 
การให้ผลตอบแทน หมายถงึ การให้สิ่งของ สิทธิพิเศษ ในรูปของ ทรัพย์สิน ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินหรือมิใช่เงิน หรือ 
หรือประโยชน์อื่นใด  ประโยชน์อื่นใด เพ่ือเป็นสินน า้ใจเป็นรางวลั หรือ เพ่ือการสร้างสมัพนัธภาพแบบพิเศษ 
การให้สินบน  หมายถงึ การเสนอให้ทรัพย์สิน ของขวญั รางวลั หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคล  
    เพ่ือให้ผู้นัน้กระท าหรือไมก่ระท าในต าแหน่ง ไม่วา่การกระท านัน้จะชอบหรือมิชอบด้วย 
    หน้าท่ี เพ่ือต้องการโน้มน้าวให้บุคคลกระท าการบางอย่างท่ีไม่สจุริต ผิดกฎหมาย หรือ  
    ผิดจริยธรรมทางธุรกิจ ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ก็ตาม 
ของขวญั ของก านลั  หมายถงึ สิ่งท่ีมมีลูคา่หรือคณุคา่ทางจิตใจ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน หรือมิใช่ตวัเงิน ท่ีมอบให้ในโอกาส 
หรือประโยชน์อืน่ใด  ส าคญัตา่งๆ ตามประเพณีนิยมหรือวฒันธรรม ด้วยอธัยาศยัไมตรี หรือท่ีให้เป็นรางวลั 
    ประกาศเกียรติคณุ หรือเพ่ือการสงเคราะห์  หรือให้เป็นสินน า้ใจ การให้สิทธิพิเศษใน 
      การได้รับบริการ  การบนัเทิง สนัทนาการ  ตลอดจนการออกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 
     หรือคา่บริการต้อนรับ  ท่องเท่ียว  คา่ท่ีพกั  คา่อาหารหรือสิ่งอื่นใดในลกัษณะท านอง 

เดียวกนั ไมว่า่จะเป็นบตัรตัว๋ ฉลากชิงโชครางวลั เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัรวมถงึการมอบ 
สิ่งของให้ตามมารยาทท่ีปฏิบตัิในสงัคม หรือภายใต้จารีตประเพณีแห่งท้องถ่ิน เช่น  
ของขวญัปีใหม ่ของขวญัวนัเกิด ของขวญัในโอกาสรับต าแหน่งใหม ่เป็นต้น 

เงินสนบัสนนุ  หมายถงึ เงินอดุหนนุ เงินช่วยเหลือ หรือ เงินสมทบ ท่ีจ่ายให้ไป หรือการได้รับจาก ลกูค้า คูค้่า 
    และหุ้นสว่นทางธุรกิจอย่างสมเหตสุมผล โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุการด าเนิน 
    ธุรกิจ การสง่เสริมตราผลิตภณัฑ์ หรือ ช่ือเสียงของบริษัท อนัเป็นประโยชน์ตอ่การสร้าง 
    ความน่าเช่ือถือทางการค้า ช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมสอด  

คล้องตามคูม่ือจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) ท่ีมุง่เน้นความ 
 ถกูต้อง ความโปร่งใส และ การมีหลกัธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate  

Governance) ใน การด าเนินธุรกิจ 
ประเพณีนิยม  หมายถงึ ขนมธรรมเนียม วฒันธรรม จารีต พิธีกรรม ธรรมเนียมปฏิบตัิ และธรรมเนียมประเพณี  
    ของสังคมท่ีถือปฏิบัติสืบทอดกันมา  ในโอกาสของเทศกาล วันส าคัญต่างๆ หรือ  
    กิจกรรมท่ีมีการปฎิบตัิสืบเน่ืองกนัมาอนัเป็นเอกลกัษณ์ และมีความส าคญัตอ่สงัคม  
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ผู้ใช้งาน   หมายถงึ บุคคลท่ีได้รับอนุญาต ให้สามารถเข้าใช้งาน บริหาร หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี  
    สารสนเทศขององค์กรได้ โดยมีสิทธ์ิและหน้าท่ีขึน้อยู่กบับทบาทท่ีองค์กรก าหนดไว้ 
ระบบเทคโนโลยี  หมายถงึ ระบบงานของหน่วยงานท่ีน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ  
สารสนเทศ   ระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศท่ีหน่วยงานสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน 
    การวางแผน การบริหาร การสนับสนุน การให้บริการ การพัฒนาและควบคุมการ  
    ติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายโปรแกรม 
    ข้อมลูและสารสนเทศ เป็นต้น 
รหสัผ่าน   หมายถงึ ตวัอกัษรหรืออกัขระหรือตวัเลข ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ ยืนยนัตวับคุคล เพ่ือ 
    ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูล 
    และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สารสนเทศ  หมายถงึ ข้อเท็จจริงท่ีได้จากข้อมลูน ามาผ่านการประมวลผล การจดัระเบียบให้ข้อมลูซึง่อาจอยู่ 
    ในรูปของตวัเลข ข้อความ หรือภาพกราฟฟิก ให้เป็นระบบท่ีผู้ ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย  
    และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตดัสินใจและอื่นๆ 
การให้ความช่วยเหลือ หมายถงึ การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สทิธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ หรือ 
ทางการเมือง               สนบัสนนุ หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบคุคลท่ีมีหน้าท่ี  
                                                    เก่ียวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปช่ัน 
 

บริษัทฯ มนีโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท ไมก่ระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวข้องกบั 
การทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  เพ่ือประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมตอ่ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั  ไมว่า่ตน
จะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้สินบน  ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินหรือไมเ่ป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
เอกชนท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหรือติดตอ่ด้วย  โดยจะปฏิบตัิตาม “แนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Anti-
corruption Practices)” นีอ้ย่างเคร่งครัด 
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โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร 
 

 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้มีระบบท่ีสนบัสนนุ
การตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจวา่คณะกรรมการบริหารได้ตระหนกัและให้ความ 
ส าคญักบัการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมขององค์กร  เพ่ือให้ทกุคนในบริษัทฯ 
ได้เข้าใจและตระหนกัถงึความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าการทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกนัหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ให้กบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการบริหาร 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้
2.1 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริหารให้มี 

ความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมขององค์กร และน าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนมุตัิ 

2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและ 
คอร์รัปชัน่ท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนมุตัิ 
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2.3 สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหาร 
ความเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกมุเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

2.4 รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระท าอันทุจริตและคอร์รัปชั่น ท่ีคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง และตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้ง และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริหารร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหา 
ดงักลา่ว 

3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้
3.1 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้วา่เป็นไปอย่างถกูต้อง 

ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก าหนดและกฎหมาย เพ่ือให้มัน่ใจวา่มี
ระบบควบคมุท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความเสี่ยงด้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้และ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2  ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย  ในเร่ืองการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ี 
เก่ียวข้องกบัองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้ก าหนดไว้ 

4) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้
4.1  ก าหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ รวมถงึให้การสง่เสริมและสนบัสนนุ

นโยบายและแนวปฏิบติัดงักลา่ว 
4.2  สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

และคอร์รัปชัน่ 
4.3  ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 

และคอร์รัปชั่นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบงัคบั และข้อก าหนด 
ของกฎหมาย   

4.4 ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งหรืองานท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการสอบสวนเร่ืองการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยสามารถมอบหมายงาน 
ให้กบัทีมผู้บริหารที่เห็นวา่สามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้ 
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แนวทางในการปฏบิัตงิานตามนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปช่ัน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และพนกังาน ลกูจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตาม จรรยาบรรณธรุกิจ  นโยบาย 
และแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด  โดยต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ไมว่า่
โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถงึผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  โดย 
1) ไม่ท าพฤติกรรมใด ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน  หรือติดสินบน แก่ผู้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีตนท าหน้าท่ี 

รับผิดชอบทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบตัิดงันี ้
1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวญั ของท่ีระลึก ท่ีเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ 

สิ่งของในท านองเดียวกนั กบัผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีตนได้เข้าไปติดตอ่ประสานงาน ทัง้ในหน่วยงานราชการ และ 
หน่วยงานเอกชน 

1.2  ไมรั่บทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวญั ของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อื่น อนัเป็นการชกัน าให้เกิดการละเว้นการ 
ปฏิบตัิหน้าท่ีของตน ทัง้นี ้ก่อนการรับของท่ีระลกึควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ได้ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวญัท่ีให้แก่กนัในหน้าท่ีการงานควรมีราคาไมม่ากและเหมาะสมใน
แตล่ะโอกาส 

1.3  ไมใ่ห้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวญั หรือของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพ่ือจงูใจในการตดัสินใจ หรือมีผลท า 
ให้ผู้ รับไมป่ฏิบตัิตามวิธีปฏิบตัทิางการค้าเช่นเดียวกนักบัคูค้่ารายอื่น 

          ทัง้นีก้ารให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระตา่งๆ ต้องมีมลูคา่ไมม่ากจนเกินปกติวิสยั 
1.4  ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ หน่วยงาน 

ราชการ หรือองค์กรใดๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐละเว้นการปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบียบข้อบงัคบั และข้อปฏิบตัิทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว้ 

2) ในการจดัซือ้ จดัจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3) การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามสญัญาทางธุรกิจ 

สามารถกระท าได้ แตต้่องใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ 
4) ในการบริจาคเพ่ือการกศุล ต้องปฏิบตัิดงันี ้

4.1  การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพ่ือบริจาคการกศุล ต้องกระท าในนามบริษัทฯเท่านัน้ โดยการบริจาค 
เพ่ือการกศุล ต้องเป็น มลูนิธิ องค์กรสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพ่ือประโยชน์ 
ตอ่สงัคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของ 
บริษัทฯ 

4.2  การบริจาคเพ่ือการกศุล ในนามสว่นตวัพงึกระท าได้ แตต้่องไมเ่ก่ียวข้อง หรือท าให้เกิดข้อสงสยัได้วา่เป็นการ 
กระท าท่ีทจุริต เพ่ือหวงัผลประโยชน์ใด 
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5) การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพ่ือสนบัสนนุโครงการ ต้องระบช่ืุอในนามบริษัทฯ เท่านัน้ โดยเงินสนบัสนนุท่ี
จ่ายไป ต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ือธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษัทฯ ทัง้นีก้ารเบิกจา่ยต้องระบวุตัถปุระสงค์
ท่ีชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 

6) ไมก่ระท าการอนัใดท่ีเก่ียวข้องกบัการเมืองภายในบริษัทฯ และไมใ่ช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการดงักลา่ว 
ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ียดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมาย และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด  ไม่ว่าจะโดย 
ทางตรง หรือทางอ้อม 

7) พนกังานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน่หรือสอ่ไป 
ในทางทุจริตและคอร์รัปชั่น ท่ีมีผลเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม  พนักงานต้องแจ้งให้ 
ผู้บังคบับัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงัสยั 
หรือข้อซกัถามให้ปรึกษาผู้บังคบับัญชาหรือบุคคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้   

8) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือพนกังานท่ีแจ้งเร่ืองทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้อง 
กับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริตและ 
คอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั 

9) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีกระท าทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรรณของบริษัทฯ 
ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย 
หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

10)  คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการบริหาร ตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา 
และท าความเข้าใจกบับคุลากรในองค์กร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้
บคุลากรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้
รวมถงึเป็นแบบอย่างท่ีดี ในเร่ืองการมีความซื่อสตัย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

11)  บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรท่ียดึมัน่วา่การทจุริต คอร์รัปชัน่ และการให้หรือรับสินบนเป็นการ 
กระท าท่ียอมรับไมไ่ด้ไมว่า่จะเป็นการกระท ากบับคุคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกบัภาครัฐหรือภาคเอกชน  

12) นโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน่นี ้ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่ 
การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนกังาน และ  
การให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารและท าความเข้าใจ กบัพนกังานเพ่ือใช้ในกิจกรรม 
ทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวปฏบัิตสัิญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าหรือคู่ค้า 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการค้าและการลงทนุภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีมีตอ่ผู้ ถือ
หุ้น ผู้มีสว่นได้เสียและสงัคม บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายเรียกร้องหรือรับเสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อืน่
ใดท่ีไมส่จุริตกบัผู้ ใดหรือหน่วยงานใดการปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิใดๆ  ท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมท่ีดี  เพ่ือให้
ได้มาซึง่สญัญาทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ตา่งๆ  โดยมีแนวทางการบริหารจดัการสญัญาระหวา่งบริษัทกบัลกูค้าหรือคูค้่า 
อย่างเป็นสาระส าคญั ดงันี ้
การด าเนินธุรกจิอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

บริษัทฯ จะต้องไมป่ฏิบตัิหรือยอมให้มีการปฏิบตัิในรูปแบบใดๆ ท่ีเป็นการคอร์รัปชัน่ ขดูรีด หรือยกัยอก และจะต้อง 
มีระเบียบปฏิบตัิในการเฝา้ตรวจสอบและบงัคบัใช้เพ่ือให้มัน่ใจวา่สอดคล้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทฯ จะต้องไมเ่สนอให้ของขวญั ของก านลั จ่ายเงินคา่ธรรมเนียม บริการ สว่นลด สิทธิพิเศษอ่ืนๆ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด แก่พนกังานของบริษัทคูค้่า หรือครอบครัวของพนกังานบริษัทคูค้่า  เพ่ือให้ได้มาซึง่การได้รับสิทธิพิเศษ
จากบริษัทคูค้่า  เว้นแตจ่ะกระท าได้ภายใต้จารีตประเพณีแหง่ท้องถ่ินและเท่าท่ีไมข่ดัตอ่กฎหมาย  

บริษัทฯ จะต้องไม่เสนอ หรือให้ของมีค่า รวมถึงเงิน สินบน การรับรอง หรือเงินสินบน แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วน 
เก่ียวข้องในธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  เรามุง่หวงัให้บริษัทคู่ค้าก าหนดมาตรการป้องกนัไมใ่ห้พนกังานของบริษัทคูค้่ามี 
ส่วนเก่ียวข้องกับการให้และรับสินบน รวมถึงการฝึกอบรม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
การตอ่ต้านทจุริตและคอรรัปชัน่ รวมทัง้ห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทคูค้่า 

ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  ให้ รับ หรือเรียกร้องของมีค่าใดๆ เช่น ของขวญั การ
จ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ จากลกูค้าหรือบริษัทคูค้่า โดยมีการจดัช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้กบัลกูค้าหรือบริษัทคูค้่า 
สามารถแจ้งการกระท าใดๆ ท่ีละเมิดนโยบายและแนวปฏิบตัินีใ้ห้บริษัทฯทราบได้   
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

บริษัทฯ จะต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องในความสมัพนัธ์ทางการเงินหรือความสมัพันธ์อื่นใดกบัพนักงานของบริษัทฯ ท่ี  
น ามาซึ่งมีความเป็นไปได้หรือถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทฯ  ห้ามไม่ให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติงานใน 
ต าแหน่งผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือท่ีปรึกษาของบริษัทคู่ค้า  เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากผู้บริหารของ  
บริษัทฯ ท่ีเหมาะสม บริษัทคูค้่าต้องเปิดเผยและแก้ไขผลประโยชน์ทบัซ้อนทัง้หมดท่ีเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ 
ความเป็นส่วนตัวและทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ จะควบคมุไมใ่ห้มีการยกัยอกหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ ในทางท่ีผิด 
รวมถึงบริษัทคู่ค้าจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินและข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ แล้วเท่านัน้ บริ ษัทคู่ค้าท่ีมี 
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ ต้องก าหนดมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการ  
เปิดเผยหรือใช้ทรัพย์สินและข้อมลูดงักล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต และบริษัทคู่ค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินทาง  
ปัญญาท่ีถกูต้องตามกฎหมายของพนกังาน ลกูค้า และพนัธมิตรทางธุรกิจทกุรายได้รับความคุ้มครอง 
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การด านินธุรกจิและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ จะยึดมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงกฎหมายและ  

ข้อบงัคบัทัง้หมด และบริษัทคูค้่าจะต้องมีวิธีการอนัเหมาะสมในการปกป้องข้อมลูของลกูค้าด้วย 
รวมถงึห้ามไมใ่ห้บริษัทคูค้่ามีสว่นเก่ียวข้องในการใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัในทางท่ีผิด การก าหนดราคา การประมลู 

หรือการตกลงร่วมกนัเพ่ือลดการแข่งขนั ในธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  โดยมุ่งหวงัให้บริษัทคู่ค้าเข้าใจ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และการตอ่ต้านการผกูขาดท่ีมีผลบงัคบัใช้ทัง้หมด 

 
ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบ 

บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามความคาดหวังท่ีระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการจัดสรรทรัพยากรตามความ 
เหมาะสม และสื่อสารหลกัการที่ระบไุว้ในจรรยาบรรณธุรกิจให้บรรดาคูค้่าของตนเองรับทราบด้วย 
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แนวปฏบิัตใินการจัดเก็บ การเข้าถงึ การบันทกึ การรักษา และ การส ารองข้อมูลทางการเงนิ 
 บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่เป็นพืน้ฐานท่ี
ส าคญัในการสร้างระบบการควบคมุท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯจะด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ข้อมลู
ทางการเงินเป็นไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนจดัให้มีระบบการจดัเก็บ การเข้าถงึ 
การบนัทกึ การรักษา และการส ารองข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสทิธิภาพ พร้อมสามารถน ากลบัมาใช้ได้ในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม รวมทัง้ป้องกนัการน าข้อมลูไปใช้เพ่ือเอือ้ประโยชน์สว่นตนรวมถงึพวกพ้อง ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือท าธุรกิจท่ีแข่ง
กบับริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมอย่างขาดจริยธรรมและจิตส านกึท่ีดี 
 เพ่ือให้บรรลถุงึความมุ่งมัน่ดงักลา่วภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จงึมี
แนวปฏิบตัิในการจดัเก็บ การเข้าถงึ การบนัทกึ การรักษาและการส ารองข้อมลูทางการเงิน ตามรายละเอียดดงันี ้

1. เอกสารและข้อมูลทางการเงินท่ีจัดเก็บทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บ การเข้าถึง การ  
บนัทึก และการรักษาข้อมลูเพ่ือป้องกันผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้อง เข้ามาใช้ข้อมลู แก้ไข ปรับปรุงเพ่ิมเติม ท าลาย และ/  
หรือบันทึกข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความเจตนาตัง้ใจ ตลอดจน 
สามารถตรวจสอบเอกสารและข้อมลูทางการเงินได้ในภายหลงั 

2. การด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ต้องปฏิบัติตาม 
แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการเข้าถึงหรือควบคมุการใช้งานสารสนเทศ และรวมถงึการรักษาความมัน่คง 
ปลอดภยัด้านสารสนเทศของบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลา 

3. ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคมุความเสี่ยงให้เหมาะสมตอ่สภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ให้ 
ทนัสมยัอยู่เสมอ 

4. ผู้บริหารและพนกังานพงึปกปอ้งดแูลรักษาบญัชีช่ือผู้ ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ห้ามใช้ 
ร่วมกบัผู้อื่น ห้ามเผยแพร่ แจกจ่าย หรือท าให้ผู้อื่นลว่งรู้ โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

5. บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถงึอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ข้อมลู และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตา่งๆ โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับอนญุาตจากผู้ใช้งาน 
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แนวปฏบิัตกิารเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ 
 

 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็นให้แก่ผู้บริหาร พนกังานประจ าพนกังานชัว่คราว พนกังานสญัญาจ้างพิเศษ 
ลกูค้า เจ้าหนีก้ารค้า หุ้นสว่นทางธุรกิจ ผู้มีสว่นได้เสียและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทาง
ท่ีเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเช่ือถือได้ โดยการเปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็นเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการนี ้ให้อยู่
ในรูปแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2)และช่องทางอ่ืนท่ีสามารถ 
เข้าถงึข้อมลูได้โดยสะดวก เช่น Website ของบริษัท หรือ วิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้สามารถท าหน้าท่ี
ในการมีสว่นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการเคร่งครัดในการรักษาความลบัภายในองค์กร และตาม ”แนวปฏิบตัิในการจดัการข้อมลู 
ลบัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์” (Handling confidential, market-sensitive information: Principles of good 
practice)  เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีส าหรับบริษัทฯ และ ป้องกนัมิให้มีการเปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหล อนัอาจท า
ให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือ ถกูน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ อนัอาจเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้
มีสว่นได้เสียในสาธารณชนได้ 

แนวปฎิบตัิในการจดัการข้อมลูลบัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ มีดงันี ้
1. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึปฏิบตัิตามนโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถงึข้อ

ปฏิบตัิการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยไมซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์ลว่งหน้า 1 เดือนก่อนประกาศงบ และการใช้ข้อมลู
ภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ มีการจ ากดับคุคลท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูลบัให้น้อยท่ีสดุเท่าท่ีจ าเป็น (need to know basis) เท่านัน้ 
3. บริษัทฯ มีการจดัเก็บรักษาส าเนาเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมท่ีเป็นข้อมลูลบัไว้อย่างปลอดภยั และ

ท าลายทิง้เมื่อไมจ่ าเป็นต้องใช้งาน โดยจ ากดัการเข้าถงึข้อมลูให้เฉพาะพนกังานท่ีได้รับมอบหมายเท่านัน้ 
4. การปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กร ผ่านการสื่อสารอย่างสม า่เสมอ เพ่ือให้พนกังานทกุคนตระหนกัถงึหน้าท่ี

ในการรักษาความลบัของบริษัทฯ ไมใ่ห้อา่นเอกสารท่ีเป็นข้อมลูลบั หรือ พดูคยุหารือเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็น
ความลบัในท่ีสาธารณะ  

5. บริษัทฯ จดัให้มีการทบทวนเป็นประจ า เพ่ือให้การจดัเก็บและควบคมุข้อมลูเป็นปัจจบุนัและมีความปลอดภยั 
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แนวปฏบิตักิารให้หรือการรับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด 

เพ่ือด ารงไว้ซึง่ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ จงึก าหนดแนวปฏิบตัิในการให้
หรือการรับของขวญั ของก านลั หรือ ประโยชน์อื่นใด ดงันี ้

1. ห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และ/หรือครอบครัว พึงรับหรือให้ของขวญั ของก านัล หรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า ผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ  เว้นแต่เป็น 
การรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี  หรือเพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  หรือเป็นการเช่ือม 
สมัพนัธไมตรีระหว่างองค์กร โดยการรับหรือ ให้ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใดนัน้ จะต้องไม่ส่งผล 
ตอ่การตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้ รับ  
1.1 หากพนกังานให้หรือได้รับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมลูคา่เกิน 3,000 บาทขึน้ไป ต้องให้

พนกังานรายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และสง่มอบของดงักลา่วให้กบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพ่ือ
บนัทกึควบคมุในแบบฟอร์ม “รายงานการให้หรือการรับของขวญั ของก านลั หรือ ประโยชน์อื่นใด” และให้
ผู้มีอ านาจหรือผู้บงัคบับญัชาอนมุตัิรับทราบ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ อย่างสงูสดุ
ตอ่ไป 

1.2 ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจอนมุตัิหรือผู้บงัคบับญัชา พิจารณาเห็นวา่ไมส่มควรรับของขวญั ของก านลั หรือ 
ประโยชน์อื่นใด ให้ผู้ รับนัน้ ด าเนินการสง่คืนให้แก่ผู้ ให้โดยทนัที หากไมส่ามารถสง่คืนได้ ให้มอบแก่ฝ่าย 
ทรัพยากรบคุคล และลงทะเบียนควบคมุใน แบบฟอร์ม ”รายงานการให้หรือการรับของขวญั ของก านลั 
หรือประโยชน์อืน่ใด” และให้ผู้มีอ านาจหรือผู้บงัคบับญัชาอนมุตัิรับทราบ โดยให้ถือเป็นทรัพย์สิน
สว่นกลางของบริษัทฯ ตอ่ไป 

1.3 การให้และการรับท่ีเกิดขึน้ควรกระท าในท่ีเปิดเผยและสามารถเปิดเผยให้พนกังานหรือบคุคลอื่นรับรู้ได้ 
2. ห้ามกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานทุกระดับ รับหรือสัญญาว่าจะรับ หรือให้เงิน  ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือ 

ประโยชน์อื่นใดกบัผู้หนึง่ผู้ ใดท่ีมีเจตนาเพ่ือจูงใจให้ปฏิบตัิ หรือ ละเว้นการปฏิบตัิ รวมถึงการกระท าใดๆ ท่ีเข้า 
ข่ายดงักลา่วท่ีไมถ่กูต้อง ไมส่จุริตทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั 

3. หากมีการได้รับมอบของขวญั หรือ ของก านลัที่มอบให้ตวัแทนบริษัทฯ และเป็นของท่ีมีคณุคา่แก่การระลกึใน 
เหตกุารณ์ส าคญัๆ ของบริษัทฯ อนญุาตให้บคุลากรทกุระดบัรับแทนบริษัทฯได้ โดยให้รายงานการได้มาและ 
การจดัเก็บของขวญัเหลา่นัน้ ใน แบบฟอร์ม”รายงานการให้หรือการรับของขวญั ของก านลั หรือ ประโยชน์อื่น
ใด” และให้ผู้มีอ านาจหรือผู้บงัคบับญัชาอนมุตัิรับทราบ 

4. เก็บรักษาหลกัฐานการใช้จ่ายเงินท่ีแสดงมลูคา่ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือการตรวจสอบได้
ในภายหลงั 

5. การปฏิบัติตามแนวทางดงักล่าว จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต 
แห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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แนวปฏบิัตกิารเลีย้งรับรอง 
บริษัทฯ  มีแนวปฏิบตัิในการเลีย้งรับรอง ดงันี ้
1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึง่มีธรรมเนียมปฏิบตัิอยู่เป็นปกติวิสยั 
2. ต้องเป็นไปโดยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัพอประมาณ ไมบ่่อยครัง้ และเหมาะสมกบัโอกาส 
3. ต้องไมข่ดัตอ่ข้อบงัคบักฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
4. เก็บรักษาหลกัฐานท่ีระบถุงึบคุคลหรือหน่วยงานของคูค้่า และช่ือพนกังานของบริษัทฯท่ีเข้าร่วมการเลีย้ง

รับรองท่ีชดัเจน เพ่ือการตรวจสอบได้ในภายหลงั 
 

แนวปฏบิัตกิารบริจาคเพื่อการกุศล 
บริษัทฯ สนบัสนนุการมีจริยธรรมอยู่คู่กบัสงัคมไทย ด้วยจดัให้มกีารบริจาคแก่มลูนิธิหรือองค์กรการกศุลสาธารณะ 

ตามโอกาสอนัสมควร  อย่างไรก็ตามเพ่ือให้มีแนวปฏิบตัิการบริจาคเพ่ือการกศุลด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส 
และหลีกเลี่ยงการถกูพิจารณาได้วา่เป็นการให้สินบนทางอ้อม หรือก่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจท่ีไมเ่หมาะสม บริษัทฯ 
จงึก าหนดแนวปฏิบตัิการบริจาคเพ่ือการกศุลให้ชดัเจน โปร่งใสตามความเป็นจริง  โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

1. การบริจาคต้องเป็นไปเพ่ือการกศุลสาธารณะ หรือมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม ไม่ 
มีวตัถปุระสงค์แอบแฝง หรือ เพ่ือให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไมเ่หมาะสม 

2. ต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้มีอ านาจตามระเบียบข้อบังคบัของบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายการก ากับดูแล 
กิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเคร่งครัด 

3. เก็บรักษาหลกัฐานท่ีแสดงถงึมลูคา่การบริจาคและระบช่ืุอบคุคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการบริจาคท่ีชดัเจน เพ่ือ 
ประโยชน์ในการตรวจสอบได้ในภายหลงั 
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แนวปฏบิัตกิารให้เงนิสนับสนุน 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการกระบวนการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้มีการใช้เงินสนบัสนุน 
อย่างมีเหตผุล  สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ เพ่ือมิให้เป็นช่องทางของการท าทุจริตและคอร์รัปชัน่  โดยมีขัน้ตอนการ  
ขออนุมตัิและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน และมีการอนุมตัิตามคู่มืออนุมตัิรายการของ 
บริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้  โดยมีแนวทางในการปฎิบตัิ  ดงันี ้

1. การให้เงินสนับสนุน ต้องจัดท าเป็นบันทึกภายในและระบุวตัถุประสงค์ให้ชัดเจน โดยการให้เงินสนับสนุน 
จะต้องน าไปใช้เพ่ือการสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภณัฑ์ หรือ ช่ือเสียงของบริษัท อนัเป็น 
ประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ และเหมาะสม 
สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) ท่ีมุ่งเน้นความถูกต้อง ความโปร่งใส และ  
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ไมม่ีวตัถปุระสงค์แอบแฝงท่ีไมเ่หมาะสม 

2. ต้องผ่านพิจารณาตามขัน้ตอนการขออนมุตัิ ท่ีระบใุนคูม่ืออนมุตัิรายการทกุประการ 
3. มีการประเมินผลและติดตามการให้เงินสนบัสนุนได้ ตามกรอบเวลาท่ีระบุเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุของกิจกรรม 

นัน้ๆ อย่างชดัเจน 
4. มีการระบสุถานท่ีของกิจกรรมท่ีมีการน าเงินสนบัสนุนไปใช้อย่างชดัเจน สามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลกัฐาน 

การรับเงิน หรือ เอกสารยืนยันจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ในการขอรับเงินหรือรับเงินสนับสนุน 
ทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใช้ประกอบการท าเบิกจ่ายและควบคุมค่าใช้จ่ายนัน้ให้อยู่ภายใต้  
งบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

5. มีการมอบหมายให้มีบคุลากรผู้ รับผิดชอบในกิจกรรมท่ีต้องการขอรับเงินสนบัสนุนอย่างชดัเจน มีการติดตาม 
และรายงานผลให้ผู้บงัคบับญัชาทราบเป็นประจ าสม ่าเสมอ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. การระบุประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ควรระบุได้อย่างชัดเจน โดยเป็นผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
และระบปุระโยชน์ท่ีจะได้รับทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

7. การรวบรวมข้อมูลการให้เงินสนับสนุนตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ การวาง แผน และ
เป็นข้อมลูภายในใช้ประกอบการพิจารณาการให้เงินสนบัสนนุหรือไมใ่นอนาคตได้ 
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แนวปฎิบัตกิารให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 
 บริษัทฯ จะไมใ่ห้การสนบัสนนุใดๆตอ่การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหนึง่พรรคใด  โดย
จะวางตวัเป็นกลางไมฝั่กใฝ่พรรค หรือ กลุม่ทางการเมืองใด โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิการให้ความช่วยเหลือทาง 
การเมือง ดงันี ้  

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานย่อมมีสิทธิทางการเมืองในการมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
ต่างๆ ได้เป็นการส่วนตวัโดยกระท านอกเวลาท าการ และไม่ใช่ในนามบริษัทฯ รวมถึงต้องไม่น าทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ ไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือ นกัการเมืองคนใด ไมว่่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้าใช้ทรัพยากรและโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ใน  
การจดักิจกรรมทางการเมืองได้  

2. ห้ามมิให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน สมคัรเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมือง หรือ เป็นตวัแทนใน 
การท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ   ซึ่งอาจท าให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฯ ฝักใฝ่หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับพรรคการ - 
เมืองนัน้   

3. ห้ามใช้อ านาจหน้าท่ีเพ่ือชีช้วน กดดนั หรือ บงัคบัให้เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้สนบัสนนุกิจกรรม 
ใดๆ  ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุม่ทางการเมือง หรือ นกัการเมืองไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
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กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
  การตรวจสอบและการควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเป็นการก าหนดร่วมกนั โดย

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนบคุลากรในทกุหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ขัน้ตอนหรือกระบวนการปฏิบตัิ 
งานตามท่ีก าหนดไว้จะช่วยให้ องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัการทจุริตในกระบวนการปฏิบตัิ 
งานของทกุหน่วยงาน  

  ทัง้นีใ้ห้ผู้ บริหารในแต่ละหน่วยงานท าการออกแบบการควบคุมภายในและจัดท าขัน้ตอนการปฏิบัติงาน หรือ 
กระบวนการปฏิบัติงาน  เพ่ือจัดการและลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจน สื่อสารท าความเข้าใจและควบคุมและ     
ติดตามการด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบตัิงานตามระบบการควบคมุภายในท่ีก าหนดขึน้ โดยจดัท าขัน้ตอน  
การปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือให้ผู้ บริหารของหน่วยงานสอบทาน และ           
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ให้มีผลบังคับใช้ โดยมีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลกรอย่าง
ชดัเจนในการด าเนินงานตามขัน้ตอนหรือกระบวนการปฏิบตัิงาน รวมทัง้จดัเก็บเอกสารดงักล่าวไว้ในช่องทางท่ีบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องสามารถเข้าถงึได้  และสื่อสารให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ นอกจากนีผู้้บริหารในแต่ละหน่วยงานจะมีการทบทวน
ขัน้ตอนปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเป็นประจ าอย่างน้อยทุก 2 ปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต่อการ
ปฏิบตัิงานอย่างเป็นสาระส าคญั เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานหรือกระบวนการนัน้สอดคล้องกบัหลกัการควบคมุ
ภายในท่ีดีและการปฏิบตัิงาน ในปัจจบุนั 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน  
พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถป้องกันและตรวจพบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้  และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตาม  
มาตรการการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานผล 
การตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา  เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาคัญ  จะมีการรายงานต่อคณะ 
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีผู้้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการน าข้อเสนอแนะไป  
ปรับปรุงและพฒันาการควบคมุภายใน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีก ากบัดูแลกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงิน  ระบบการควบคุม 
ภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบตัิตามข้อก าหนด กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนกระบวนการที่เก่ียวข้องกบัมาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  อีกทัง้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีตาม
ความเหมาะสม 
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การตดิตามและการทบทวน  
บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ  ปฏิบัติตาม 

นโยบายและข้อปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ในมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่นีอ้ย่างเคร่งครัด  โดยผู้บริหารทกุระดบั 
ในองค์กรมีหน้าท่ีติดตามดแูลรับผิดชอบในการปฏิบตัิตาม  และถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนกังานภายใต้สาย 
บงัคบับญัชาของทุกหน่วยงานรับทราบ เข้าใจ และปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่อย่างจริงจัง หาก 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ ใดกระท าความผิดตามท่ีก าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการ 
กระท าท่ีเช่ือได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯจะต้องส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
ด าเนินการตามความยตุิธรรมทางความผิดตอ่ไป  

รวมทัง้คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตามโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบ ต้องมีการติดตาม 
และทบทวนการปฏิบตัิงานของตนเอง หากมีข้อสงสยัวา่กิจกรรมท่ีท าหรือรายการธุรกิจใดๆ อาจละเมิดนโยบาย หรือละเมิด 
กฎหมาย หรือข้อก าหนดตา่งๆ ต้องรายงานข้อมลูดงักลา่วตามช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯก าหนดให้มีการติดตามและการทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี  
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่กระทบต่อการบริหารจดัการความเสี่ยง ด้านการทุจริต ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่มาตรการ 
ดงักลา่วสอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทัง้เป็นไปตามข้อบงัคบั 
และกฎหมายอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีก้ารปรับปรุงต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการ  
สื่อสารมาตรการที่ปรับปรุงนัน้ให้ทราบโดยทัว่ทัง้บริษัทฯ 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รับชั่น  
โดยการสอบทานมาตรการและการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม และให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
ผู้บริหาร และพนกังานทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 
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แนวปฏบิัตเิกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 
 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือข้อมลู 
ใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลบั  โดย 
จ ากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ ท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูดงักลา่วได้ 

 

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท า 
หน้าท่ีในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลท่ีให้ข้อมลูในการสบืสวนหาข้อเท็จจริง ไมใ่ห้ได้รับ 
ความเดือนร้อน อนัตรายใด หรือความไมช่อบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้
ข้อมลูโดยขอให้ผู้ ร้องเรียนสง่เร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีหน้าท่ีในการใช้ดลุยพินิจสัง่การตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ 
ผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ 
ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมลู 
 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถมอบหมายงานให้กบัผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ท าหน้าท่ีแทนในการใช้ดุลย 
พินิจสัง่การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมลูได้ โดยผู้บริหารท่ีได้รับ 
มอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีได้รับแจ้งเบาะแส  หรือร้องเรียน ทัง้โดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ ถูก 
กลา่วหา เป็นผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนโดยตรง) 
 

ทัง้นี ้ผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื่นที่ไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการ
เปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
 

แนวปฏบิัตกิารด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 
 

1. เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
จะเป็นผู้กลัน่กรอง สืบสวนข้อเท็จจริง 

2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (คณะกรรมการบริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้ แจ้งเบาะแสหรือ 
ผู้ ร้องเรียนได้ทราบ  

3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบวา่ ข้อมลูหรือหลกัฐานท่ีมีมีเหตอุนัควรเช่ือได้วา่ผู้ ท่ีถูกกลา่วหาได้กระท าการ 
ทจุริตและคอร์รัปชัน่จริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหาได้รับทราบข้อกลา่วหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสจูน์ 
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ตนเอง โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไมม่ีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าอนัทจุริต 
และคอร์รัปชัน่ ตามท่ีได้ถกูกลา่วหา 

4. หากผู้ถกูกลา่วหา ได้กระท าการทจุริตและคอร์รัปชัน่จริง การทจุริตและคอร์รัปชัน่นัน้ถือวา่เป็นการกระท าผิดตอ่ 
 แนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ถกูกลา่วหาจะต้องได้รับการ 
 สอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้   และหาก 

      การกระท าทจุริตและคอร์รัปชัน่ ผิดกฎหมายนัน้  ผู้กระท าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย  
 
การเผยแพร่แนวปฏบิัตกิารต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
 

เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

1. บริษัทฯ ติดประกาศแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ในสถานท่ีท างานเดน่ชดั เพ่ือให้ทกุคนใน
องค์กรสามารถอา่นได้ 

2. บริษัทฯ เผยแพร่แนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ  อาทิ เวบ็ไซด์     
อีเมล์  รวมถงึ รายงานการเปิดเผยข้อมลูประจ าปี (56-1) รายงานประจ าปี (56-2) แผ่นCD-ROM เป็นต้น  

3. บริษัทฯ จะจดัให้มีการอบรมแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่กบัพนกังานใหมท่กุคน 
4. บริษัทฯ จะมีการทบทวนแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอทกุ 2 ปี 
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน หรือขอค าแนะน าเกี่ยวกับการต่อต้านทจุริตและ
คอร์รัปช่ัน  
 
เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

1. พบเห็นการกระท าท่ีทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร  โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติด 
 สินบน/รับสินบน เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน 

2. พบเห็นการกระท าท่ีผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ  หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ จนท าให้สงสยัได้วา่อาจจะเป็นช่องทางในการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

3. พบเห็นการกระท าท่ีท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัทฯ 
4. พบเห็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอค าแนะน า เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือ 
การให้ค าแนะน า เก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจท าให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ท่ีเกิดขึน้กบับริษัทฯ โดย 
ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม  โดยผ่านช่องทางการรับเร่ืองท่ีได้ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติฉบับนี  ้ โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุ 
รายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นท่ีต้องการค าแนะน า พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลข 
โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ สง่มายงัช่องทางรับเร่ืองดงันี ้

  
1) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี ind.director@moongpattana.com  

หรือ ไปรษณีย์ผ่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
  เลขท่ี 2/97-104 ชัน้ 18-19  อาคารทศพลแลนด์ 4  ซอยบางนา-ตราด 25  
  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
 
2) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท่ี suwanna@moongpattana.com 

หรือ ไปรษณีย์ผ่าน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  
  เลขท่ี 2/97-104 ชัน้ 18-19  อาคารทศพลแลนด์ 4  ซอยบางนา-ตราด 25  
  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
 



  แนวปฏิบตัิการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
 

ไดรั้บการอนุมติัเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  หนา้ 23 

มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านสง่
เร่ืองร้องเรียนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

 
บคุคลท่ีสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ คือ ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัทฯ 

ได้แก่  ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูแ่ข่งทางการค้า เจ้าหนี ้ภาครัฐบาล ชมุชน สงัคม ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัทฯ ทัง้นี ้ไมว่า่ท่าน 
จะแจ้งด้วยวิธีใดดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะไมเ่ปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมลูผู้ ท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั 
 
   ในกรณีท่ีมีประเดน็ข้อร้องเรียนหรือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ อนัเป็นกรณีเร่งดว่น  ให้ผู้ เก่ียวข้อง
รายงานไปตามล าดบัชัน้โดยทนัที และน าเสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูเพ่ือสัง่การโดยไมช่กัช้า  
  

เอกสารอ้างอิง 
 

1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของบมจ.มุง่พฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบมจ.มุง่พฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล 
3. ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
4. พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต มาตรา 123/5 

(พ.ศ. 2542 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558)         
5.   แนวปฎิบตัิในการจดัการข้อมลูลบัท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ (Handling confidential, market-sensitive  
      information: Principles of good practice) จดัท าโดย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
      หลกัทรัพย์ (กลต.) 
6.  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 

 


