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จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าโดยตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น

แนวทางเสมอมา นอกจากนี้  บริษัทไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้

ความส าคัญกบัการปฏบิัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายด้วย 

 

 บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  ผู้บริหาร   และพนักงานทุกคนในทุก

ประเทศที่มีการลงทุนของบริษัทจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่

ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้ อย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธ ารงไว้ซึ่ง

มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี สงัคม และส่วนรวม 
 

1. การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

1.1 นโยบายและการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ 

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือ

หุ้นในระยะยาว จึงก าหนดแนวทางปฏบิัติ ดังนี้  

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยจิตอัน

บริสุทธิ์ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

โดยรวม 

(2) น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และ

รายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

(3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวก

และด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ 

(4) มิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย

ต่อสาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

1.2 นโยบายและการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ

ของบริษัท จึงมีเจตจ านงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลย่ิงขึ้นตลอดเวลา และได้ก าหนดนโยบายและข้อปฏบิัติไว้ดังต่อไปนี้  

(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า

ในราคาที่เป็นธรรม 

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและ

บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ

เง่ือนไขใดๆ ของสนิค้า หรือบริการนั้นๆ  
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(3) ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

เง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(4) ติดต่อกบัลูกค้าด้วยความสภุาพ มีประสทิธภิาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า 

(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความ

ปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเรว็ในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการด าเนินการอย่าง

ถึงที่สดุเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเรว็ 

(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดย

มิชอบ 

(7) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระท าที่เป็นการไม่สุจริต

กบัลูกค้า  

1.3  นโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังาน 

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มี

คุณค่าย่ิง จึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ โอกาส 

การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจาก

พนักงาน  และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย บริษัทยึดแนวต่อไปนี้ เป็นหลักปฏบิัติ 

(1) ให้ความส าคัญต่อการเคารพในสิทธิมนุษยชน พนักงานทั้งหมดและบุคคลอื่นที่

เกี่ยวข้องกบัธุรกจิ จะได้รับการปฏบิัติอย่างมีศักด์ิศรี และให้ความเคารพซึ่งกนัและกนั  
(2) ปฏบิัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัพนักงานอย่างเคร่งครัด 

(3) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน มีการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่าง

เหมาะสม  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และค านึงถึง
สขุอนามัยที่ดีของพนักงาน 

(4) การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความ

สุจริต โดยอยู่บนพื้นฐานของความรู้  ความสามารถ ความเหมาะสมและผลการปฎิบัติงานของพนักงาน ซึ่งมี

ระบบการประเมินผลที่มีความชัดเจนและสามารถอธบิายได้ 

(5) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้  ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่าง

ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

(6) หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของหน้าที่

การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

(7) มีกระบวนการและช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม 

รวมถึงการแจ้งเบาะแสของผู้กระท าผิดภายในบริษัท ซึ่งพนักงานจะได้รับการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

เร่ืองร้องเรียนเป็นความลับ และได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกบัสถานภาพการท างาน 

 



จรรยาบรรณธุรกิจ  

 

 หนา้ 5/23 

 

1.4 นโยบายและการปฏิบติัต่อเจา้หนี้  

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามพันธ

สัญญา การให้ข้อมูลและรายงานที่ถูกต้องเป็นจริง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความสมัพันธท์างธุรกจิ โดยมีแนวปฏบิัติ ดังนี้ 

(1) ปฏบิัติตามสญัญาและเง่ือนไขต่างๆที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถ

ปฏบิัติตามเง่ือนไขข้อตกลงใดๆ หรือเกดิกรณีการผิดนัดช าระหนี้  ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเรว็ เพื่อ

ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(2) บริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด าเนนิ

ธุรกจิ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้   

(3) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อนัส่อถึงการกระท าที่ไม่สจุริตกบัเจ้าหนี้  

(4) พัฒนาและรักษาสมัพันธภาพที่ดีกบัเจ้าหนี้  เพื่อให้เกดิความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกนั 

1.5 นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่คา้ 

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติ ต่อคู่ ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏบิัติ ดังนี้ 

(1) ปฏบิัติตามสญัญาและเง่ือนไขต่างๆที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถ

ปฏบิัติตามเง่ือนไขข้อตกลงใดๆ ให้รีบแจ้งคู่ค้าทราบโดยเรว็ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(2) ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา หรือจัดจ้างกบัคู่ค้า โดยปฏบิัติตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งมีกระบวนการและหลักเกณฑก์ารคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงสนับสนุน

การท าธุรกจิกบัคู่ค้าที่ด าเนินกจิการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

(3) ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อนัส่อถึงการกระท าที่ไม่สจุริตกบัคู่ค้า 

(4) พัฒนาและรักษาสมัพันธภาพที่ดีกบัคู่ค้า เพื่อให้เกดิความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกนั 

1.6 นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่ง

กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้า

ด้วยวิธฉ้ีอฉล โดยมีแนวปฏบิัติ ดังนี้ 

(1) ประพฤติปฏบิัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่

เหมาะสม 

(3) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
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1.7 นโยบายและการปฏิบติัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงานของรฐั 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถ

ด าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยมีแนวปฏิบัติ 

ดังนี้  

(1) ปฏิบัติ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหลักกฎหมาย ประกาศ 

ข้อก าหนดและกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกจิของบริษัท  รวมถึงปฏบิัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทเปิดด าเนินธุรกจิ 

(2) ไม่ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุน องค์กร หรือกิจกรรมใด ที่ก่อให้เกิดการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  

(3) หากพบการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆของบริษัทให้

รายงานข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเรว็ เพื่อหาแนวทางแก้ไขมิให้มีการกระท าผิดกฎหมายต่อไป 

1.8 นโยบายและการปฏิบติัต่อสงัคมและส่วนรวม 

บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคัญกับการ

ดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของสังคม 

ทั้งที่ด าเนินการเอง และร่วมมือกับชุมชนและภาครัฐ จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคม

อย่างสม ่าเสมอ และปลูกฝังจิตส านึกพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง เพื่อให้ด ารงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และส่งผลต่อการเติบโตที่ย่ังยืนของบริษัทตลอดไป โดยมี
แนวปฏบิัติ ดังนี้ 

(1) ด าเนินธุรกจิด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงผลกระทบ

ด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

(2) ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกดิขึ้นในพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วม
กจิกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น 

(3) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

เกดิดุลยภาพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุมการท างานในทุกส่วนงาน 

เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้มีประสทิธภิาพ 

(5) ส่งเสริม รักษา และธ ารงไว้ซึ่งจารีตประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยให้

ความร่วมมือสนับสนุนนโยบาย และกจิกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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(6) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสงัคมให้มีความเข้มแขง็ ท านุบ ารุงศาสนา สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ สนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และ

ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ รวมถึงการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมตาม

หลักการพัฒนาที่ย่ังยืน เพื่อให้อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ 

(7) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และ

ประชาชนทั่วไป ตระหนักและมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

2. นโยบายการดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้  

(1) บริษัทก าหนดแนวทางการเกบ็รักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์

อกัษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการก ากับ

ดูแลกจิการที่ดี  

(2) บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญต่อการซื้ อ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทและมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่

สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง 

(3) บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ

การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทยีบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน 

จะต้องระงับการซื้ อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 

(4) บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ

การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทยีบเท่า จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่ง

บุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท า

และน าส่งภายใน 30 วันท าการภายหลังเข้ารับต าแหน่ง  นอกจากนี้  กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้ง
เกี่ยวกบัการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกคร้ัง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายต่อ

คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย   เพื่อรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้ อหรือขาย
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการ ทั้งนี้  ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

(5) บริษัทก าหนดให้กรรมการ จัดท าและน าส่งรายงานการมีส่วนได้เสยี มายังเลขานุการบริษัท  

(6) บริษัทก าหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมี

ส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดท าข้อมูลรายงานต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจ าปี 
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(7) บริษัทให้ความส าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิ

ชอบ หรือท าให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดไว้ใน

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน สัญญาจ้างแรงงาน และ

ข้อบังคับเกี่ยวกบัการท างาน 

(8) บริษัทให้ความส าคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่น าสารสนเทศ

ดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้อง

เปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด  

(9) บริษัทให้ความส าคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม 

และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับ

พนักงานในระดับต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

(10) กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเกบ็รักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหว

ของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องท าสัญญาเกบ็รักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality 

Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน ก.ล.ต. 

(11) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย 

และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี 

3. นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักและเลง็เห็นถึงความส าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้ นฐาน
โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึง

การเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ 

ดังนี้  

(1) เคารพและยึดม่ันในการปฏบิัติตามหลักสทิธมินุษยชนบนพื้นฐานของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย  

(2) ให้ความเสมอภาค และเท่าเทยีมกนั โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของ

บุคคลอื่นทั้งทางวาจาและการกระท า อันเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ 

ศาสนา ถิ่นก าเนิด ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ

คิดเหน็ และความเชื่อ ฯลฯ  
(3) ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิ

ของตนโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย   ให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ

หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น และการสร้าง

ความสมัพันธอ์นัดีระหว่างกนั เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏบิัติ 

 



จรรยาบรรณธุรกิจ  

 

 หนา้ 9/23 

 

(4) รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่กระท าการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว  หรือ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล การเกบ็ข้อมูล การเปิดเผยหรือการน าข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบบริษัท 

(5) มีกระบวนการติดตามก ากับดูแล การด าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน 

มิให้กระท าการละเมิดสทิธมินุษยชน 

4. นโยบายดา้นการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมี

แนวปฏบิัติ ดังนี้  

(1) ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏบิัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่

ใช้ส าหรับบริษัท ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงาน

หรือลิขสทิธิ์ที่เกบ็ไว้จะอยู่ในรูปแบบใดๆ 

(2) ดูแลการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า สทิธบิัตร ลิขสทิธิ์ และทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท 

เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกนัการละเมิดลิขสทิธิ์จากบุคคลอื่น 

(3) ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่าย

คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย” และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 

2550 ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเช่น การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หาก

บริษัทตรวจพบการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัยบริษัท 

(4) ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์  เช่น 

กฎหมายเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกบัลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกบัทรัพย์สนิทางปัญญา  

(5) การน าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายใน

บริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 
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5. นโยบายการต่อตา้นการทุจริต 

 โมโน กรุ๊ป  ได้เข้าร่วมใน   “ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ” เพื่อ

แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า  โมโน กรุ๊ป มี

นโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน

คอร์รัปชั่นกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท  และเพื่อให้การตัดสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมี

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดท า “นโยบาย

ต่อต้านการทุจริต” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น   เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และ

พัฒนาสู่องค์กรแห่งความย่ังยืน  

อีกทั้ง มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย โดยน าเอาคู่มือแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่

เหมาะสมส าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ

เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ค. 2558) รวมถึงน าแบบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับปรับปรุง 4.00 จัดท าขึ้นในปี 2563 โดยแนว

ร่วมต่อต้านคอร์ รัปชั่ นของภาคเอกชนไทย (CAC : Thai Private Sector Collective Action Against 

Corruption) ภายใต้การสนับสนุนของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยได้มีการ

ปรับปรุงอ้างอิงจากแบบประเมินตนเอง ฉบับ 2.1 เพื่อให้เหมาะสมกับภาคเอกชนไทยน าไปใช้ในการ

ประเมินองค์กรเกี่ยวกบัระบบต่อต้านการคอร์รัปชั่นมากขึ้น มาพิจารณาร่วมด้วย  

 

ค านิยาม 

การทุจริต  หรือ คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดย

การเสนอให้ สัญญา มอบให้  ให้ค ามั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่

เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรง

หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏบิัติ  หน้าที่ อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง

ธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่

เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ

ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้   

 

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์

อื่นใด หรือ สถานที่เพื่ออ านวยความสะดวก อาท ิสถานที่พัก สถานที่รับรอง แก่พรรคการเมือง  นักการเมือง

หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง  เพื่อสนับสนุนนโบบาย การกระท าอนัมิควร หรือ การกระท าใดที่ขัดต่อ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงส่งผลเสียต่อชุมชน ก่อให้เกดิความแตกแยกในสังคม และประเทศชาติ ทั้งทางตรง 

และทางอ้อม 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) หมายถึง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กล่าวคือ 
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เป็นสถานการณ์หรือการกระท าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ส่วนตนที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของ

บริษัทด้วย โดยสถานการณ์นั้นอาจท าให้บุคคลนั้นขาดความเที่ยงธรรมในการตัดสนิใจได้อย่างโปร่งใส 

 การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเลก็น้อยที่จ่าย
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะด าเนินการ

ตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการรวดเรว็ขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของ

เจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคล    

พึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการ

สาธารณะ เป็นต้น 

เจ้าหนา้ที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมี

ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหาร

ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย

ลักษณะปกครองท้องที่  และให้  หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจ 

ทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการ จัดตั้งขึ้นในระบบ

ราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือ กจิการอื่นของรัฐ 

 

ขอบเขตของนโยบาย 
นโยบายฉบับนี้ ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน หรือที่รวมเรียกว่าพนักงานของ  

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ โมโน กรุ๊ปทั้งหมด  รวมถึงพนักงานประเภทมีก าหนดเวลาหรือชั่วคราว  โดยการ

ปฎิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นเงื่อนไขการจ้างงานของพนักงานทุกคน  

บริษัทฯ หมายรวมถึงตัวแทน ตัวกลางทางธุรกจิอื่นๆ ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือกระท าการ

ในนามบริษัทฯ  
 

นโยบายการต่อตา้นการทุจริต 

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการการกระท าทุจริต การให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง  ในทุก

รูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม  ครอบคลุมถึงทุกธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยถือ

ปฎิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อการการทุจริตและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย บริษัทฯมี

ความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกจิด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรม  

บริษัทฯ  มีมาตรการในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง  ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน  พนักงาน โมโน กรุ๊ป ทุก

ระดับชั้น มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

จรรยาบรรณธุรกจิ และคู่มือข้อบังคับเกี่ยวกบัการท างาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกบัการทุจริต

คอร์รัปชั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
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2. พนักงานโมโน กรุ๊ป ทุกคนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเหน็การกระท าที่เข้าข่ายการทุจริต ที่

มีผลเกี่ยวข้องกับโมโน กรุ๊ป ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่

รับผิดชอบทราบทนัท ีและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงต่างๆ หากมีข้อสงสยั หรือ

ข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ก าหนดไว้

ในนโยบายนี้  

 

3. ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ โมโน กรุ๊ป ต้องได้รับการ

พิจารณาทางวินัย ตามระเบียบที่ โมโน กรุ๊ป ก าหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย 

หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

 

4. บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ อันได้แก่ การเงิน การบัญชี การเกบ็

บันทึกข้อมูลและกระบวนการอื่นๆ  รวมถึงมีระบบตรวจสอบภายในในทุกธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ

บุคคลอื่น ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน

การทุจริตนี้  

 

5. บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้

อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการจัด

โครงสร้างการบริหารจัดการ  ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน  มีการก าหนดอ านาจและ

ระดับการอนุมัติในแต่ละรายการที่เหมาะสม 

 

6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับ

ไม่ได้ ทั้งการท าธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเร่ืองการมีความ

ซื่อสตัย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 

บทบาทและหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและก ากับ

ดูแล ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก

และให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบาย และทบทวนการ

เปล่ียนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริต ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   มีความรัดกุม เหมาะสมกับรูปแบบ

ธุรกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ  และมีหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน  ระบบ

ตรวจสอบภายใน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกบัการทุจริต   ตามที่

ส านักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น าเสนอ รวมถึงรับเร่ืองแจ้งเบาะแสและ
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ร้องเรียนกระท าการทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง  ตรวจสอบข้อเทจ็จริงตามที่ได้รับแจ้ง  และเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา และก าหนดบทลงโทษกรณีดังกล่าว 

 

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนด

และปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต    จัดให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ   ผ่านการท างาน

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ    เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทและสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ

ระบบการควบคุมและมาตรการต่างๆ  ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ  

 

4. ส านักตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย  อ านาจด าเนินการ   ระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมาย  เพื่อให้

มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ

ป้องกนัความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกดิขึ้น  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

แนวปฎิบติัการต่อตา้นการทุจริต  

เนื่องจากการทุจริตสามารถเกดิขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ  เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่

มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานโมโน กรุ๊ป ทุกระดับ

ต้องปฏบิัติด้วยความระมัดระวังในเร่ืองต่อไปนี้  

 

 

1. ค่าอ านวยความสะดวกและเงินใหส้ินบน 

1.1 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจ่ายหรือรับค่าอ านวยความสะดวกหรือ “เงินให้สนิบน” 

1.2 หากพนักงานได้รับการร้องขอให้จ่ายเงินในนามของบริษัท ควรระมัดระวังการจ่ายเงิน

ดังกล่าวนั้นและต้องพิจารณาด้วยว่า การจ่ายเงินกระท าเพื่ออะไรและจ านวนเงินที่จ่าย

เหมาะสมหรือไม่  พนักงานควรขอใบเสร็จรับเงิน หรือ ต้องจัดท าเอกสารเป็นลายลักษณ์

อักษร ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงิน  และหากไม่แน่ใจหรือสงสัยให้แจ้ง

ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ 
 

 

2.  การเลี้ ยงรบัรอง และ การใหห้รือรบัของก านลั ของขวญั  

2.1 พนักงานต้องหลีกเล่ียงการเล้ียงรับรอง หรือการแลกเปล่ียนของก านัล  ที่มีมูลค่าสูงเกิน

สมควรหรือถี่เกนิสมควร   เว้นแต่เป็นการเลี้ยงรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกจิ และเป็น

การรักษาสัมพันธภาพอันดีซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการประกอบธุรกิจ  โดยไม่หวังที่จะ

ได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทน  โดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ และให้เป็นไปตามหลักการการขออนุมัติและระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
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2.2 การให้หรือรับ ของก านัล ของขวัญหรือบริการ เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด พนักงาน

สามารถให้ หรือ รับของขวัญได้  หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้  

• ไม่ได้เป็นการกระท าเพื่อครอบง า ชักน า หรือ ตอบแทนบุญคุณใดๆ เพื่อได้มาซึ่ง

ความได้เปรียบ ผ่านการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือ เป็นการแลกเปล่ียนอย่างชัดเจน

หรือแอบแฝง  เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

• เป็นการให้ในนามบริษัท  ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และเป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่

ปกปิด 

• เป็นการให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเลก็ๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาล

ส าคัญอย่าง เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์  ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฎิบัติปกติ และ

ควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินและมีมูลค่าไม่เกนิ 3,000 บาท 

• ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ  อาทิ สิ่งที่

จัดท าขึ้ นเพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งประทับตราบริษัท (เช่น ปากกา หมวก เสื้ อยืด)  

หรือ สิ่งที่ท าขึ้นเพื่อแจกโดยทั่วไป (เช่น แจกพนักงาน หรือแจกลูกค้าอื่นของคู่ค้า)  

เป็นต้น 

• เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.3 ส าหรับการรับ  พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 3,000 บาท กรณีที่

มูลค่าเกนิต้องแจ้งให้ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสยีทราบว่าเป็นการผิดระเบียบของบริษัท    

กรณีที่ไม่สามารถปฎิเสธและจะต้องรับของขวัญมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท  ให้ส่งมอบ

ของขวัญดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โดยให้ใช้แบบ

รายงานการรับของขวัญ พร้อมกับส่งแบบรายงานของขวัญดังกล่าวให้แก่ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล   เพื่อน าไปเป็นสวัสดิการ ของรางวัลแก่พนักงาน หรือบริจาคเพื่อการกุศลในนาม

ของบริษัทตามโอกาสและความเหมาะสมต่อไป 

2.4 เมื่อต้องติดต่อธุรกิจในต่างประเทศหรือต่างวัฒนธรรม  ซึ่งถือว่าการแลกเปล่ียนไมตรีทาง

การค้าด้วยของก านัลที่มูลค่าสูง  เป็นมารยาททางธุรกิจที่ดีและเหมาะสม  การมอบและ

การรับของก านัลดังกล่าว   พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อลงบันทกึเป็น

ทรัพย์สนิของบริษัท 

 

3.   เงินบริจาคเพือ่การกุศล หรือเงินสนบัสนุน  

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย 

โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน  

และจะต้องไม่ถูกมองว่ามีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม   เมื่อใดกต็ามที่บริษัทฯ มีการบริจาคเพื่อ
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การกุศลหรือการเป็นสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนจะกระท าอย่างโปร่งใส และเป็นไปตาม

กฎหมายก าหนดไว้ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามระดับอ านาจอนุมัติของบริษัทฯ  

 

นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีกระบวนการควบคุม การตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้เงิน

สนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการคอร์รัปชั่น  มีขั้นตอนการอนุมัติและการใช้เงินสนับสนุน

สอดคล้องกบักระบวนการควบคุมภายใน และเป็นไปตามหลักการขออนุมัติและระเบียบการเบิก

ค่าใช้จ่าย 

  
4. การสนบัสนุนและการช่วยเหลือทางการเมือง การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4.1 บริษัทฯ  มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่ม

การเมืองหรือ นักการเมือง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

4.2 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญติแห่ง

กฎหมาย แต่จะต้องไม่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในบริษัทฯ   โดยกระท านอกเวลาท า

การและไม่ใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สนิของบริษัทฯ ในการกระท าดังกล่าว   

4.3 กรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทางการเมือง  เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตย   การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ ต้องไม่

กระท าไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฎิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ    

ทั้งนี้  ในการสนับสนุนจะต้องด าเนินการ  ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย  โดยระบุชื่อผู้รับ

การสนับสนุน  วัตถุประสงค์  รายละเอียด จ านวนเงิน  วันที่ขอเบิกเงิน  พร้อมทั้งแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด  เสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอ านาจ

อนุมัติของบริษัทฯ 

 

5. บริษทัและบุคคลที่มีความเกีย่วขอ้งทางธุรกิจกบัภาครฐั หรือ ภาคเอกชน 

5.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือทั้งกลุ่ม  ที่บริษัทฯ มีอ านาจในการ

ควบคุมปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง   

5.2 บุคคลเหล่านี้   ได้แก่ ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัด

จ าหน่ายสนิค้า/บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกจิ  ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการจัดซื้ อ จัดหา

สินค้า/บริการ ประเมินการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่าย  ผู้ รับเหมา ตลอดจนตัวกลางทางธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ  โดยจะแจ้งให้ทราบถึงนโยบายฉบับนี้  และในเบื้ องต้นให้

ปฎิบัติตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ใน แนวปฎิบัติ เร่ืองการจัดซื้อจัดจ้าง  
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6. การจา้งพนกังานรฐั (Revolving Door) 

6.1 บริษัทไม่จ้างหรือแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ยังอยู่ในต าแหน่ง ยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่มี

ข้อก าหนดจากหน่วยงานจัดตั้งให้สามารถมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐเข้ามาปฏิบัติงานใน

องค์กรได้  

6.2 ก าหนดระยะเวลาเว้นวรรค (cooling-off period) เป็นเวลา 2 ปีส าหรับการแต่งตั้งอดีต 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกจากต าแหน่ง หรือบุคคลที่เคยท างานให้กบัหน่วยงานก ากบัดูแลที่ 

เกี่ยวข้องกบับริษัทโดยตรง 

6.3 มีกระบวนการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) ของบุคคลที่บริษัทจะสรรหาเพื่อแต่งตั้ง 

เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารของบริษัท เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจ

เป็นประเดน็ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตั้ง 

6.4 ห้ามท าหน้าที่หรือปฏิบัติงาน ในประเดน็ที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง เพื่อป้องกันการใช้อ านาจ

ในทางมิชอบหรือ เช่น การเปิดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที่ตนเคยสังกัด การ lobby 

เพื่อได้รับประโยชน์ในทางที่มิชอบ การถูกมอบหมายให้ติดต่อหน่วยงานเดิมที่เคยสังกัด 

เป็นต้น 

6.5 เปิดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการ

แต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษา/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทพร้อมระบุเหตุผลการแต่งตั้งบุคคล

เหล่านั้นในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท 

 

การประเมินความเสีย่ง 

ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อที่จะประเมินความ

เสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯ  อาจจะประสบเมื่อด าเนินธุรกิจ  รวมถึงทบทวนมาตรการในการ

บริหารความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกนัความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

 บริษัทฯ มีการควมคุมดูแลการท ารายการกบัผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักการก ากบั

ดูแลกจิการที่ดี  จริยธรรมธุรกจิ  และปฎิบัติตามกฎข้อบังคับตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

การควบคุมและการจัดเก็บรกัษาขอ้มูล 

เป็นหน้าที่ของบริษัทฯ  ที่จะปฎิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย และหลักการทางบัญชีและการรายงาน

ทางการเงิน  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามอ านาจอนุมัติของ

บริษัทฯ และมีเอกสารประกอบครบถ้วน การท าธุรกรรมต่างๆ จะต้องอธบิายได้และถูกต้องชัดเจน 
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บริษัทฯ จะปฎิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการทุจริต  อัน

ครอบคลุมไปถึงเร่ืองการตรวจสอบระหว่างกันด้านบัญชี  การจัดเก็บเอกสารหรือบันทึกทางการเงิน 

กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ   โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ รับผิดชอบวิธีและรักษาการควบคุมภายใน

และการจัดเกบ็รักษาข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้  

 

ทรพัยากรบุคคล 

นโยบายต่อต้านการทุจริตนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา  การ

คัดเลือกบุคคลากร  การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการให้

ผลตอบแทน  พนักงานใหม่จะได้รับการแจ้งและลงนามรับทราบถึงนโยบายนี้  

 

การอบรมและการสือ่สาร 

พนักงาน 

1. ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าความเข้าใจนโยบายฉบับนี้   เพื่อสื่อสารท าความเข้าใจกับ

พนักงาน  ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏบิัติให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

2. พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  การให้สินบนและการคอร์รัปชั่น

อย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบาย รูปแบบต่างๆ ของการให้สินบนและความเสี่ยงในการ

เข้าไปมีส่วนร่วม  ทั้งนี้   พนักงานสามารถหาอ่านนโยบายการต่อต้านทุจริต รวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่

ปรับปรุงแก้ไขได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.mono.co.th และ Intranet ของบริษัทจะแจ้งเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส าคัญ 

3. นโยบายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท 

 

ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกจิ คู่ค้า ผู้จัดจ าหน่ายสนิค้า/บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการให้สินบน การคอร์รัปชั่น ให้กับตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ คู่

ค้า ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า/บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  ตั้งแต่เร่ิมต้นในการท าธุรกิจร่วมกันและ/

หรือภายหลังตามความเหมาะสม   

 

เรื่องที่รบัแจ้งเบาะแส  

1. พบเห็นการกระท าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  ทั้งตรงหรือทางอ้อม เช่น  พบเห็นบุคคลในองค์กร          

ติดสนิบน หรือ รับสนิบน  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือ หน่วยงานเอกชน 

2. พบเหน็การกระท าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏบิัติของบริษัท หรือ มีผลต่อระบบควบคุมภายในของ

บริษัท  จนท าให้สงสยัได้ว่า อาจเป็นช่องทางการทุจริต 

3. พบเหน็การกระท าที่ท าให้บริษัทเสยีผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสยีงของบริษัท 

4. พบเหน็การกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกจิ 
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กรณีมีขอ้สงสยั 

พนักงานทุกคนสามารถขอค าแนะน าหรือขอค าชี้ แจงข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้  หรือ การ

กระท าที่อาจถือเป็นการทุจริตหรือการคอร์รัปชั่น   ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือฝ่ายทรัพยากร

บุคคล หรือหากไม่แน่ใจว่าการกระท านั้นๆ  เข้าข่ายการทุจริต หรือ ต้องการหารือก่อนการร้องเรียนได้ส่ง

อเีมล์มาที่ antifraud@mono.co.th  

 

การรายงานการพบเห็นการทุจริต การใหส้ินบนหรือการคอรร์ปัชัน่ 

กรณีพนักงานมีหลักฐานใดๆ ของผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลใดซึ่งกระท าการในนามบริษัทฯ เข้า

ไปมีส่วนร่วมในการกระท าทุจริตคอร์รัปชั่นหรือติดสินบน จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทหีรือ 

รายงานผ่าน “ช่องทางการรับเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต” บริษัทฯ จะด าเนินการอย่างจริงจังและรักษา

เป็นความลับ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงานหรือผู้รายงานด้วยเจตนาสจุริต 

 

ช่องทางการรบัแจง้เบาะแส หรือ รอ้งเรียน 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส 

ข้อร้องเรียนการกระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้ นกับบริษัท  โดย

ทางตรง หรือ ทางอ้อม  โดยผ่านช่องทางการรับเร่ืองที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้   
 

1. โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียน  พร้อมชื่อ ที่อยู่ 

และหมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเร่ือง ดังนี้   

a. แจ้งผ่านช่องทาง อเีมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ  ที่ audit_committee@mono.co.th 

b. แจ้งผ่านช่องทาง อเีมล์ของเลขานุการบริษัท ที่ companysec@mono.co.th หรือ 

antifraud@mono.co.th หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัทฯ บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั 

(มหาชน) เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถ.ชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 11120 

c. แจ้งผ่านช่องทาง เวบ็ไซต์ของบริษัท หัวข้อ “แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทุจริต” 
 

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท 

ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  คู่แข่งทางการค้า  เจ้าหนี้  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  

ทั้งนี้   ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธใีดดังกล่าวข้างต้น  ทางบริษัทฯ จะรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุด  

 

มาตรการคุม้ครอง และรกัษาความลบั 

1. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต  บริษัทจะปกปิด

ชื่อ ที่อยู่หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเกบ็รักษาข้อมูลของ        

ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ   โดยจ ากดัเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการ

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น  ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้    

mailto:antifraud@mono.co.th
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน  พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสบืสวนหาข้อเทจ็จริง ไม่ให้ได้รับความ

เดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม  อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส  ร้องเรียน  การเป็น

พยาน หรือการให้ข้อมูล โดยสามารถมอบหมายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง

คนใด คนหนึ่ง ท าหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส 

หรือ ผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลได้  โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน  ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ผู้ถูกกล่าวหา  

เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยตรง 

3. ในกรณีที่มีการร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หรือ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ 

จะเป็นผู้ท าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการ

สืบสวนหาข้อเทจ็จริง  ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน  อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม  อันเกิดมา

จากการแจ้งเบาะแส  ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ ร้องเรียนส่งเร่ือง

ร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

4. ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองร้องเรียนทุกคน  มีหน้าที่เกบ็รักษาข้อมูล  

ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ   ห้ามเปิดเผยข้อมูล

แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด   เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมาย

ก าหนด 

 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส  คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กล่ันกรอง  สืบสวนข้อเทจ็จริง   ทั้งนี้  

อาจมีการพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง ตามแต่ดุลยพินิจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ   

2. ระหว่างการสืบสวนข้อเทจ็จริง  คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทนระดับบริหาร  

แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้กบัผู้แจ้งเบาะแส  หรือ ผู้ร้องเรียนได้ทราบ 

3. หากการสืบสวนข้อเทจ็จริงแล้วพบว่า   ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี  มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ ที่ถูก

กล่าวหาได้กระท าการทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สทิธผิู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิ

ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง  โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่า  ตนเองไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกบัการกระท าอนัทุจริตตามที่ได้ถูกกล่าวหา 
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4. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจริตจริง  การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อต้านการ

ทุจริต จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่

บริษัทฯ ก าหนดไว้และหากการกระท าทุจริตนั้นผิดกฎหมาย  ผู้กระท าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทาง

กฏหมาย  

ทั้งนี้   โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและค าตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถืออันเป็น

สิ้นสดุ 

 

การฝ่าฝืนนโยบาย 

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน  ที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้   รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทุจริต

คอร์รัปชั่น  รวมถึงเพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการ

ให้ถูกต้อง จะน าไปสู่การด าเนินการทางวินัยถึงการเลิกจ้าง  ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 

2. ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ หรือ ตัวแทนที่เกี่ยวข้องในการท าธุรกิจกับบริษัทฯ  ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์

ตามนโยบายฉบับนี้    อาจถูกบอกเลิกสญัญาได้ 

 

การติดตามและการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนนโยบายทุก 1 ปี และเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่ติดตามการด าเนินนโยบายนี้  

2. ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนระเบียบคู่มือต่างๆ จะมีการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ โดยฝ่าย

ตรวจสอบภายใน  เพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธภิาพในการต่อต้านการทุจริต และผลการตรวจสอบจะมีการ

หารือกบับุคคลที่เกี่ยวข้องและจะรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป 
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ขั้นตอนการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทุจริต 
 

บทบาทและความรบัผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 
1. คณะกรรมการบริษัทแสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการ

ทุจริต 

 
2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ  

    รับผิดชอบในการพิจารณานโยบายและทบทวนนโยบาย 

และ 

    น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 

 
3. ส านักตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบัติงาน ระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่เพียงพอต่อการป้องกันการทุจริต และรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทุก

หน่วยงานมีหน้าที่ปฏบัิติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและ

จัดให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงของธุรกจิ ผ่าน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

 
5. บริษัทมีการประเมินนโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง

รับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้อย่าง

เคร่งครัด มิใช่การปฏบิัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏบิัติที่ก าหนดขึ้นนี้  

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคัญที่จะด าเนินการให้พนักงาน

ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏบิัติตามจรรยาบรรณธุรกจิอย่างจริงจัง 

นอกเหนือจากจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่างๆแล้ว ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องท า

ความเข้าใจร่วมกับคู่มืออื่นๆของบริษัท ดังนี้  นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  
คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งระเบียบ คู่มือและแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่ โมโน กรุ๊ป จะก าหนดขึ้ นต่อไปใน

อนาคต 

 

 

ผู้ตรวจสอบภายในตรวจประเมินผลและรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 

BODs แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการทุจริต 

BODs แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ Audit 

Committee ประเมินตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการ

ทุจริต ทบทวนนโยบาย และน าเสนอต่อ BODs เพ่ืออนุมัติ 

ทุกคน ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต้านการ

ทุจริต โดยมีหน้าที่ปฏบัิติตามขั้นตอนและแผนการ

ประเมิน ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนเสนอ

เรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ  

และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

มีการตรวจการประเมินทุกๆ 1 ปี 
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  แนวทางการปฎิบติัเมือ่มีการรอ้งเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แจ้งเบาะแส 

หรือผู้ ร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียน 

ผู้รับข้อช่องทางการ

ร้องเรียนร้องเรียน 

1. แจ้งผ่านช่องทางอเีมลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

audit_committee@mono.co.th 

2. แจ้งผ่านช่องทางอเีมลของเลขานุการบริษัท 

companysec@mono.co.th 

หรือทางโทรศัพท ์02-100-8100 ต่อ 7878 

3. แจ้งผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทหัวข้อ 

“แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทุจริต” 

 

✓ คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

✓ เลขานุการบริษัท 

 

✓ เลขานุการบริษัทและผู้อ านวยการ 

    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผูท้ าหนา้ที่กลัน่กรอง 

* คณะกรรมการตรวจสอบ 

* ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง หรือตัวแทน 

* ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

* ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน ข้อเทจ็จรงิ 

* เชิญพนักงานมาให้ข้อมูล ให้จดัส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง    

เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

* ให้สทิธผิู้ ถูกกล่าวหา ทราบข้อกล่าวหา                    

และพิสจูน์ตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

เม่ือสบืสวนว่ามีการกระท าทุจริตจริง ว่าเป็นการกระท า 

ที่ผิดทั้งนโยบายต่อต้านการทุจริตและจรรยาบรรณธุรกจิ 

ข้อร้องเรียนที่ผ่าน 

การพิจารณา 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทั 

mailto:audit_committee@mono.co.th
mailto:companysec@mono.co.th
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 หนา้ 23/23 

 

ช่องทางการรบัแจง้เบาะแส หรือ รอ้งเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฉบบัปรบัปรุงและอนุมติัโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั โมโน เน็กซ์ จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ 2/2565 วนัที ่9 มีนาคม 2565 

ผูแ้จง้เบาะแส 

หรือ ผูร้อ้งเรียน 

แจ้งผ่านช่องทางอเีมลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

audit_commitee@mono.co.th 

 

แจ้งผ่านช่องทางอเีมลของเลขานุการบริษัท 

companysec@mono.co.th 

หรือ โทรศัพท ์02-100-8100 ต่อ 7878 

 

แจ้งผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทหัวข้อ 

www.mono.co.th 

หัวข้อ “แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทุจริต” 

 

กรณีมีข้อสงสยัหรือไม่แน่ใจ สามารถหารือได้ที่ 

antifraud@mono.co.th 

 

mailto:audit_commitee@mono.co.th
mailto:companysec@mono.co.th
http://www.mono.co.th/
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