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แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

        บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักว่ำ กำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทจึงเล็งเห็นว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ำยและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำสังคมและเศรษฐกิจที่ส ำคัญเป็นกำรกระท ำทำงธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง   สร้ำงควำมไม่เป็นธรรมทำงธุรกิจ 
ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัททำงด้ำนจริยธรรมทำงธุรกิจ   ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   และท ำให้
บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับได้   รวมทั้งลดควำมเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย บริษัท
จึงถือหลักกำรส ำคัญซึ่งไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม  บริษัทจึงได้ก ำหนด
แนวทำงด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ  เช่น  กำรให้และรับของขวัญ  ค่ำเล้ียงรับรอง  กำรบริจำคเพ่ือกำร
กุศล  กำรให้เงินสนับสนุน  กำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง  ขัดแย้งทำงผลประโยชน์  และประโยชน์อื่นใด  ซึ่ง
อำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ
ต้องยึดถือปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 
1. นโยบายการให้และรับของขวัญ หรือค่าเลี้ยงรับรอง 

       กำรให้และรับของขวัญ หรือค่ำเล้ียงรับรอง สำมำรถกระท ำได้ในวิสัยที่สมควร โดยให้อยู่ใน
มูลค่ำที่เหมำะสม และไม่เรียกร้องให้ หรือรับ หรือจะรับของขวัญที่อำจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของ
ผู้รับ ค่ำเล้ียงรับรอง ซึ่งเป็นกลยุทธที่บริษัทสำมำรถจัดสรรให้ด ำเนินกำรได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท ำ
ควำมรู้จัก สร้ำงควำมประทับใจและควำมเป็นกันเอง ควรหลีกเล่ียงกำรเล้ียงรับรองคนจ ำนวนมำกในครำว
เดียว หรือกำรเล้ียงรับรองติดต่อกัน หรือเล้ียงรับรองบ่อยครั้ง กำรเล้ียงรับรองต้องเป็นค่ำรับรองหรือกำร
บริกำรอันจ ำเป็นตำมธรรมเนียมประเพณีธุรกิจทั่วไป และบุคคลซึ่งได้รับกำรรับรองหรือรับบริกำรนั้นต้องมิใช่
พนักงำนของบริษัท เว้นแต่พนักงำนดังกล่ำวจะมีหน้ำที่เข้ำร่วมในกำรรับรองนั้นด้วย 

แนวทางปฏิบัติ 
1) กำรให้ของขวัญ หรือกำรจ่ำยค่ำเล้ียงรับรอง ต้องพิจำรณำว่ำไม่เป็นกำรติดสินบนสร้ำงควำม

สนิทสนมอันน ำไปสู่กำรเป็นลูกค้ำหรือคู่ค้ำในอนำคต ในขณะเดียวกันกำรให้ของขวัญหรือกำร
จ่ำยค่ำเล้ียงรับรองไม่เหมำะสมแก่ลูกค้ำอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจของลูกค้ำได้ จึงต้องมีควำม
ระมัดระวังในเรื่องดังกล่ำว และให้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรให้ หรือรับของขวัญ 
หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

2) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และบริษัทในเครือ ไม่ควรขอหรือเรียกร้อง
ของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกคู่ค้ำหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่
ว่ำจะเป็นกำรเรียกร้อง หรือรับเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น ที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติ
หน้ำที่ในทำงมิชอบ หรือกระท ำผิดกฎหมำย เว้นแต่เป็นสิ่งของที่คู่ค้ำหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
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ธุรกิจ ของบริษัทให้ตำมธรรมเนียมประเพณีหรือจำรีตทำงกำรค้ำซึ่งของขวัญหรือซำกสิ่งนั้น
ต้องมีมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำทต่อครั้งต่อหน่วยงำน และไม่ใช่เงินสด ในกรณีที่เป็นรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดต้องสั่งจ่ำยโดยระบุชื่อบริษัทเป็นผู้รับเท่ำนั้น โดยให้หน่วยงำนแจ้งแก่คู่ค้ำ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน ำไปมอบให้ผู้บังคับบัญชำโดยตรงและให้ผู้บังคับบัญชำส่งมอบสิ่งของ
นั้นแก่ฝ่ำยธุรกำรพร้อมแนบรำยงำนกำรรับของขวัญ  เพ่ือน ำไปด ำเนินกำรตำมควำม
เหมำะสม ในกรณีที่สิ่งของที่ได้รับเป็นอำหำร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ที่เป็นอำหำรสดพร้อม
รับประทำนหน่วยงำนต้องน ำส่งของให้แก่ฝ่ำยธุรกำรเพ่ือไปจัดสรรต่อไป 

3) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และบริษัทในเครือต้องไม่ให้สินบน หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มี ลักษณะคล้ำยคลึงกันแก่บุคลำกรของบริ ษัทเองหรือ
บุคคลภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ต้องให้แน่ใจว่ำกำรให้นั้นไม่ขัดต่ อ
กฎหมำยและจำรีตประเพณีท้องถิ่น 

4) กรณีที่มีกำรมอบของที่ระลึกในเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญต่ำง ๆ  ให้แก่บริษัท บริษัทสำมำรถ
มอบหมำยหรืออนุญำตให้พนักงำนทุกระดับรับมอบแทนบริษัทได้ 

5) พนักงำนทุกระดับของบริษัท ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำ แม้ว่ำจะได้รับค ำยินยอม
จำกผู้บังคับบัญชำก็ตำม เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวัญแก่กันและมูลค่ำ
สิ่งของไม่เกิน 3,000 บำทต่อครั้ง 

6) พนักงำนทุกระดับของบริษัท ไม่ควรให้หรือรับหรือสัญญำว่ำจะให้หรือจะรับประโยชน์หรือสิ่งมี
ค่ำใด ๆ  เพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติ รวมทั้งกำรกระท ำใด ๆ  ที่เข้ำข่ำยดังกล่ำว 
เว้นแต่เป็นกำรให้ตำมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำ ซึ่งมีมูลค่ำไม่
เกิน 3,000 บำทต่อครั้งหรือต่อหน่วยงำน 

7) กำรเล้ียงรับรองมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรรักษำสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงบริษัท  กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรประกอบธุรกิจ  กำรเบิกค่ำเล้ียงรับรองให้จัดท ำเอกสำรระบุชื่อผู้รับเงิน  จ ำนวนเงิน 
วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจและแนบเอกสำรส ำคัญที่ใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจน ำเสนอผู้มี
อ ำนำจอนุมัติตำมอ ำนำจด ำเนินกำรและผู้ขอเบิกต้องน ำส่งหลักฐำนกำรประกอบกำรจ่ำยให้
ฝ่ำยบัญชีกำรเงินตรวจสอบตำมขั้นตอนกำรเบิก - จ่ำยเงิน 

8) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ จงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติ
นี้ ให้ถือว่ำผู้นั้นประพฤติปฏิบัติตนไม่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับที่บริษัทก ำหนด และอำจถูก
สอบสวน หรือลงโทษตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ และระเบียบวิธีกำรปฏิบัติด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ของบริษัท กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน สำมำรถให้หรือรับของขวัญ พันธมิตรทำงธุรกิจได้ 
ดังนี้ 
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• ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำว่ำไม่สมควรรับของขวัญ  หรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดให้ส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที  ถ้ำไม่สำมำรถส่งคืนได้ให้ส่งมอบแก่
ผู้บังคับบัญชำ  เพ่ือส่งต่อให้ฝ่ำยธุรกำรเป็นผู้จัดเก็บ  และให้หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร
รำยงำนต่อกรรมกำรบริหำรพิจำรณำน ำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทโดย
ส่วนรวม 

• ของขวัญที่บุคคลอื่นมอบให้แก่บริษัทและมีคุณค่ำแก่กำรระลึกถึงเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญ
ของบริษัท  เช่น  เมื่อมีของที่ระลึกจำกกำรร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
อนุญำตให้บุคลำกรของบริษัทรับแทนบริษัท และส่งมอบให้ฝ่ำยบริหำรและบริกำร
ทั่วไป เป็นผู้จัดเก็บและให้รำยงำนต่อกรรมกำรบริหำร 

• บุคลำกรของบริษัท และบริษัทในเครือ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำแม้
ผู้บังคับบัญชำจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ญำติของตนรับของขวัญจำกบุคลำกรที่
เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมิได้  เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวัญแก่
กัน 

• กรณีกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับทั้งจำกในประเทศหรือ
จำกต่ำงประเทศไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่จ ำเป็นต้องรับไว้เพ่ือรักษำ
ไมตรีมิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ผู้รับจะต้องรำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็วและส่งมอบให้ฝ่ำยธุรกำรเป็นผู้จัดเก็บและให้รำยงำน
ต่อกรรมกำรบริหำร 

2. นโยบายการเป็นกลางทางการเมือง 
       บริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุน ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วม หรือ

กำรกระท ำอันเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมือง ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งรวมถึงกำรน ำเงินทุน หรือใช้
ทรัพยำกรของบริษัทในกิจกรรมที่จะท ำให้บริษัทสูญเสียควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และ/หรือ ได้รับควำม
เสียหำยจำกกำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทให้ควำมเคำรพในสิทธิเสรีภำพ
ในกำรใช้สิทธิทำงกำรเมืองของพนักงำนทุกคน ในฐำนะพลเมืองที่ดีตำมกฎหมำย และภำยใต้ระบอบ
ประชำธิปไตย 

แนวทางปฏิบัติ 
1) ห้ำมไม่ให้หำเสียง หรือโฆษณำให้พรรคกำรเมืองหรือนักกำรเมืองใด ๆ  ในพ้ืนที่ของบริษัท 

รวมถึงไม่ใช้ทรัพยำกรและทรัพย์สินของบริษัทในกำรนั้น ๆ 
2) บริษัทยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัทใช้สิทธิเลือกตั้งตำม

รัฐธรรมนูญ 
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3) พนักงำนของบริษัทสำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองที่พึงมี ผ่ำนกำรกระท ำในนำมของแต่ละบุคคล 
โดยต้องกระท ำนอกเวลำงำน และไม่ใช้ต ำแหน่งในบริษัท หรือชื่อตรำบริษัท ชักจูงผู้อื่นให้
จ่ำยเงินอุดหนุน หรือให้กำรสนับสนุนแก่นักกำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใด 

4) ห้ำมผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้น สั่งกำร หรือโน้มน้ำว ด้วยวิธีกำรใดๆ ที่ท ำให้พนักงำนหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชำเข้ำร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองทุกประเภท และหลีกเล่ียงกำรแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรเมืองในที่ท ำงำนหรือในเวลำงำน อันอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ควำมคิด 

 
3. นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน 

        กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุน ต้องด ำเนินกำรในนำมบริษัท ด้วยควำม
โปร่งใส ตำมระเบียบของบริษัท และถูกต้องตำมกฎหมำย เพ่ือมั่นใจว่ำเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนจะถูก
น ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของสำธำรณะหรือตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรบริจำค ไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพ่ือใช้ในกำร
อันไม่สุจริตใดๆ 

แนวทางปฏิบัติ 
1) ควรใช้ควำมระมัดระวังในกำรบริจำคเงิน สิ่งของ เงินสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกิจกรรมที่ไม่มี

ผลตอบแทนที่มีตัวตนซึ่งอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็นกำรทุจริตคอรร์ัปชันทำงอ้อมหรือมีจุดประสงค์
แอบแฝงเพ่ือให้เกิดควำมได้เปรียบทำงธุรกิจที่ไม่เหมำะสม  

2) กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุน ต้องด ำเนินกำรในนำมบริษัทด้วยควำม
โปร่งใสตำมระเบียบของบริษัท และถูกต้องตำมกฎหมำย เพ่ือมั่นใจว่ำเงินบริจำค หรือเงิน
สนับสนุนจะถูกน ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของสำธำรณะหรือตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรบริจำค
ไม่ได้ถูกน ำไปเพ่ือใช้ในกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

3) กำรเบิกจ่ำยเงิน สิ่งของบริจำค ให้จัดท ำเอกสำรหนังสือขออนุมัติซื้อ สั่งท ำ ซ่อม โดยระบุ
วัตถุประสงค์ รำยละเอียดรำยกำร จ ำนวนเงิน และแนบเอกสำรส ำคัญที่ใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจ น ำเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติตำมอ ำนำจด ำเนินกำร 

4) ผู้ขอเบิกต้องติดตำมหลักฐำนกำรรับเงิน หรือสิ่งของบริจำค เพ่ือให้มั่นใจว่ำถูกส่งมอบให้ผู้รับ
ครบถ้วนและให้น ำส่งหลักฐำน เช่น ใบเสร็จรับเงิน จดหมำยขอบคุณ ภำพถ่ำยกิจกรรม เป็น
ต้น เมื่อได้รับหลักฐำนในกำรรับเงิน หรือสิ่งของบริจำคต้องส่งให้ฝ่ำยบัญชีตรวจสอบอย่ำง
ครบถ้วน  
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4. นโยบายการห้ามให้ค่าสินบนและค่าอ านวยความสะดวก 
         บริษัทไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินค่ำอ ำนวยควำมสะดวกในรูปแบบใด ๆ  ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

เพ่ือแลกกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินธุรกิจหรือเพ่ือกำรกระตุ้นให้ด ำเนินกำรรวดเร็วขึ้น  ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกระหว่ำงบริษัทกับหน่วยงำนเอกชน  หรือระหว่ำงบริษัทกับภำครัฐ  โดยกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทนั้นหมำยควำมรวมถึงบริษัทด ำเนินกำรผ่ำนบุคคลที่สำม บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
อื่นที่มีอ ำนำจในกำรควบคุม หุ้นส่วนทำงธุรกิจ และบุคคลที่อำจถือได้ว่ำเป็นตัวกลำงหรือตัวแทนของบริษัท 
อีกทั้งกำรติดต่องำนกับภำครัฐต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์ และถูกต้องตำมกฎหมำย 

แนวทางปฏิบัติ 
1) บริษัทไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 

เพรำะกำรยอมให้บุคลำกรของบริษัทจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำม
เสี่ยงสูงมำกที่จะกลำยเป็นกำร ให้สินบน อีกทั้งเป็นกำรเพ่ิมต้นทุนทำงธุรกิจ เพ่ิมโอกำสในกำร
เสื่อมเสียชื่อเสียงและละเมิดนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันของบริษัท 

2) พนักงำนต้องไม่จ่ำยหรือรับค่ำอ ำนวยควำมสะดวกทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน เพ่ือแลกกับกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรไม่รับค่ำอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือเร่งกำร
ด ำเนินกำรภำยในบริษัทอันเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับบุคลภำยนอกหรือลูกค้ำ  

 
5. นโยบายการให้ค่าตอบแทนอันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดทางการค้า 

        ค่ำตอบแทนอันเนื่องจำกกำรส่งเสริมกำรขำย หรือส่วนลดทำงกำรค้ำ หมำยถึง กำรรับหรือ
ให้สิ่งของหรือเงิน เพ่ือประโยชน์ในกำรสนับสนุนกำรขำย หรือเกิดจำกมูลค่ำสะสมของยอดซื้อขำยที่บรรลุ
เป้ำหมำยกำรขำยที่ก ำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้ำ ตำมหลักปฏิบัติทำงธุรกิจทั่วไป โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่
เหมำะสม และต้องไม่ใช่กำรติดสินบนเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อตกลงในกำรท ำธุรกิจร่วมกัน รวมถึงไม่เป็นกำรรับ
เพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลใด  

แนวทางปฏิบัติ 
1) ควรเป็นไปตำมหลักปฏิบัติทำงธุรกิจปกติทั่วไป โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมำะสมและจะต้อง

ไม่ใช่กำรติดสินบนเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อตกลงในกำรท ำธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งไม่เป็นกำรรับเพ่ือ
ผลประโยชน์ของบุคคลใด 

2) ต้องมีกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ หรือสัญญำ หรือข้อตกลงทำงกำรค้ำ เป็นลำยลักษณ์อักษรและ
ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบเกี่ยวกับอ ำนำจด ำเนินกำร 

3) กำรจ่ำยหรือรับเงินค่ำส่งเสริมกำรขำย หรือส่วนลดทำงกำรค้ำ ต้องจัดท ำข้อมูลหรือเอกสำร
แสดงที่มำของมูลค่ำเงินมีหลักฐำนกำรจ่ำยหรือกำรรับเงินที่ผ่ำนสอบทำนกำรอนุมัติจำกผู้มี
อ ำนำจ และระบุชื่อผู้รับเงิน ให้สำมำรถตรวจสอบได้ 
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6. นโยบายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
        บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ และก ำหนดให้ถือเป็น

หน้ำที่ของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัททุกคน หลีกเล่ียงกำรเข้ำไปมีส่วนได้เสียหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทเสีย
ผลประโยชน์ หรือท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพลดลง  

        อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่สำมำรถคำดเดำสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำร หรือไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้ บริษัทจะดูแล
ให้กำรท ำรำยกำรนั้น ๆ  มีควำมโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนกับกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง และยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทเป็นส ำคัญ 
และจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทั้งในลักษณะกำรเข้ำไปเป็น
หุ้นส่วน ด ำรงต ำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องทำงกำรเงิน หรือมีควำมสัมพันธ์กับบุคคลภำยนอก ทั้งกรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำน พึงปฏิบัติตำมระเบียบของบริษัท และจัดท ำรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เป็นประจ ำทุกปี และทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ในระหว่ำงปี 

แนวทางปฏิบัต ิ
1) พนักงำนทุกระดับของบริษัท ที่ต้องด ำเนินกำรและตัดสินใจในกิจกรรมหรือรำยกำรที่มีควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จะต้องด ำเนินกำรโดยปรำศจำกกำรค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่
ขัดกับผลประโยชน์หลักของบริษัท  มีกำรก ำหนดรำคำที่ยุติธรรมและเหมำะสมเปรียบเสมือน
ท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกอย่ำงโปร่งใส 

2) พนักงำนทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท  รวมทั้งปฏิบัติให้แก่
บริษัทอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  ไม่น ำเวลำในงำนไปท ำธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของบริษัท 

3) พนักงำนทุกระดับของบริษัทต้องหลีกเล่ียงกำรมีส่วนเก่ียวข้องทำงกำรเงิน หรือควำมสัมพันธ์
กับบุคคลภำยนอกซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

4) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่น ำข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยของบริษัทไปเปิดเผยให้
บุคคลอื่น อันจะน ำมำซึ่งกำรแสวงหำผลประโยชน์เพ่ือตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง ถือว่ำ
เป็นกำรกระท ำที่ขัดต่อจรรยำบรรณว่ำด้วยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น กำรให้ข้อมูล
แผนงำนหรือนโยบำยของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลภำยในให้บุคคลภำยนอกได้ทรำบ 

5) กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรด ำรงต ำแหน่งของ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะต้องไม่ขัด
กับผลประโยชน์หลักของบริษัท   



 

7 
 

6) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่รับงำนภำยนอกที่เป็นกำรแข่งขันกับกำรด ำเนินธุรกิจ
กับบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทย่อย 

7) กรรมกำร และผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียต่อเลขำนุกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกปี หรือ
ให้รำยงำนโดยมิชักช้ำเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ตรวจสอบธุรกรรมกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

8) คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรต้องพิจำรณำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกี่ยวกับ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริษัท หรือบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงรอบคอบด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภำยใต้กรอบจรรยำบรรณที่ดี โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

9) กำรรับบุคลำกรใหม่ที่เป็นผู้ที่มีควำมสัมพันธ์กับพนักงำนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และเป็น
ธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่ำงเดียวกัน พนักงำนของบริษัทจะต้องไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพล
ของตนเข้ำช่วยเหลือในกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกพนักงำนเข้ำท ำงำนโดยเด็ดขำด 

 
7. การค้าและการลงทุน 

        บริษัทมีนโยบำยกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนพ้ืนฐำนของพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยมของ
องค์กร รวมทั้งยึดมั่นบนกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี และด ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

แนวทางปฏิบัต ิ
1) กำรลงทุนเพ่ิมหรือลดกำรลงทุนจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจตำมขั้นตอนของบริษัท 
2) ห้ำมเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นกับ

บุคคลหรือหน่วยงำนใดๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่งสัญญำทำงธุรกิจสิทธิประโยชน์ กำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติใดๆ ที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือผิดจริยธรรม 

 
8. การกู้ การให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน 

1) กำรกู้ กำรให้กู้ยืม และกำรก่อภำระผูกพันจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจตำมขั้นตอนของ
บริษัท 

2) กำรเรียกผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยระหว่ำงกันต้องเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและเป็นไปตำม
นโยบำยรำยกำรระหว่ำงกัน 

3) ห้ำมเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์รูปแบบอื่นกับบุคคล
หรือหน่วยงำนใด ๆ  เพ่ือให้ได้มำซึ่งสัญญำกู้เงินหรือให้กู้เงิน หรือท ำให้ได้มำหรือหมดไปซึ่ง
ภำระผูกพันที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือผิดจริยธรรม 
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9. การจัดซื้อจัดจ้าง 
         กำรจัดซื้อสินค้ำและบริกำรเป็นกระบวนกำรส ำคัญที่เอื้อให้ธุรกิจของบริษัทด ำรงอยู่ได้ จึง

ก ำหนดให้กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมระเบี ยบวิธีปฏิบัติ  โดยด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม 
สมเหตุสมผล โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และมีกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ
อย่ำงเสมอภำคด้วยกำรแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินกำรที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

แนวทางปฏิบัต ิ
1) ต้องระบุวัตถุประสงค์ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงชัดเจนและน ำเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติตำม

ขั้นตอนของบริษัท 
2) มีกำรเปรียบเทียบรำคำจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยห้ำม

เรียกหรือรับผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำร
เพ่ือที่จะรับสินค้ำหรือบริกำรที่ไม่ตรงตำมเงื่อนไขข้อตกลงหรือคุณลักษณะไม่ตรงตำมใบสั่งซื้อ
หรือคุณภำพไม่ได้มำตรฐำน และกรณีที่พบเหตุกำรณ์ดังกล่ำวให้พนักงำนแจ้งผู้ช่วยผู้จัดกำร
ฝ่ำยจัดซื้อทรำบทันที เพ่ือหำทำงแก้ไขร่วมกัน 
 

10. การจัดท ารายงานทางการเงิน 
       บริษัทก ำหนดให้มีกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง รวมทั้งมีระบบ

กำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม 
แนวทางปฏิบัติ 
1) กำรบันทึกบัญชีต่ำง ๆ ต้องมีรำยละเอียดที่เหมำะสม ถูกต้อง มีหลักฐำนเพียงพอที่สำมำรถ

ตรวจสอบ รำยละเอียดกำรรับ-จ่ำยเงิน กำรซื้อขำย กำรจัดกำรสินทรัพย์ และวัตถุประสงค์
กำรท ำรำยกำรที่ชัดเจน และไม่มีรำยกำรใดที่ไม่ได้รับกำรบันทึก หรือไม่สำมำรถอธิบำยได้ 
และไม่มีกำรปลอมแปลงกำรบันทึกบัญชีหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือปิดบังรำยกำรธุรกรรมที่
แท้จริง 

2) ให้มีกระบวนกำรสอบยันข้อมูลกำรบันทึกรำยกำรบัญชีหรือข้อมูลในระบบสำรสนเทศมำกกว่ำ
หนึ่งหน่วยงำน ให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน และป้องกันไม่ให้เกิดกำรปฏิบัติที่ไม่
เหมำะสม 

3) มีขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรบันทึกบัญชีต่ำง ๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบกำรรับเงินจำก
ลูกค้ำหรือบุคคลอื่นใด 

(1)  ต้องมีเหตุผลอันควรและต้องทรำบวัตถุประสงค์ของกำรรับเงินทุกครั้ง 
(2)  ต้องมีกำรออกเอกสำรกำรรับเงินไว้เป็นหลักฐำนให้แก่ผู้จ่ำยเงินทุกครั้ง และมี

 เอกสำรประกอบอย่ำงครบถ้วนเพ่ือกำรบันทึกบัญชีตำมหลักกำรบัญชี 
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(3)  ในกรณีที่กำรรับเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของ
 บริษัท ให้ปฏิเสธกำรรับเงินดังกล่ำวและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนทรำบ
 เพ่ือหำแนวทำงป้องกันและแก้ไข กรณีที่เก่ียวข้องกับประเด็นทำงกฎหมำยให้หำรือ
 กับฝ่ำยกฎหมำยหรือที่ปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยของบริษัท เพ่ือด ำเนินกำรตำมควำม
 เหมำะสม 

(4)  ขอควำมร่วมมือจำกผู้จ่ำยเงินให้ช ำระเงินผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร 
 หรือช ำระเป็นเช็คโดยขีดคร่อมเฉพำะ “A/C PAYEE” และขีดฆ่ำ “หรือผู้ถือ” ใน
 กรณีรับช ำระเป็นเงินสดต้องน ำฝำกเข้ำบัญชีของบริษัท อย่ำงครบถ้วนภำยในวันท ำ
 กำรถัดไป 

(5)  ห้ำมน ำเงินที่ผู้จ่ำยช ำระให้แก่บริษัทฝำกเข้ำบัญชีส่วนตัวของพนักำนหรือผู้ใดที่
 ไม่ใช่บัญชีของธนำคำรบริษัท 

(6)  ไม่ขอ หรือเรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้จ่ำยเงิน เพ่ือชะลอกำรรับเงิน
 ของบริษัท หรือท ำให้บริษัทเกิดควำมเสียหำยจำกกำรไม่ได้รับเงินหรือได้รับไม่
 ครบถ้วนหรือได้รับเงินล่ำช้ำ 

4) กำรจ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้หรือบุคคลอื่นใด 
(1)  ต้องมีเหตุอันสมควรและต้องทรำบวัตถุประสงค์ของกำรจ่ำยเงินทุกครั้ง 
(2)  ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจตำมขั้นตอนของบริษัท และต้องได้รับหลักฐำน

 กำรจ่ำยเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนจำกผู้รับเงิน เพ่ือใช้บันทึกบัญชี 
(3)  กรณีที่พบรำยกำรจ่ำยเงินไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม ให้แจ้งผู้บังคับบัญชำตำม

 สำยงำนทรำบเพ่ือหำแนวทำงป้องกันและแก้ไข 
(4)  ปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้หรือผู้รับเงินอย่ำงเท่ำเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ โดยกำรจ่ำยเงิน

 ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขธุรกิจที่เหมำะสมหรือได้ตกลงกันไว้ 
(5)  ไม่ขอ หรือเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้ำหนี้หรือผู้รับเงิน ในอันที่จะท ำ

 ให้บริษัท เกิดควำมเสียหำยจำกกำรช ำระเงินเกินจ ำนวนหรือช ำระเร็วกว่ำเงื่อนไขที่
 ก ำหนด 

 
11. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

1) กำรก ำหนดควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำนและผู้ดูแลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
2) มีมำตรกำรในกำรป้องกันและกำรส ำรองข้อมูลที่เพียงพอ เหมำะสม เพ่ือรักษำข้อมูลใน

ระบบคอมพิวเตอร์ให้มีควำมพร้อมใช้ตลอดเวลำ 
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3) จัดให้มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยส ำหรับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันกำร
เขำ้ถึงข้อมูลโดยผู้ที่เก่ียวข้อง และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับหำผู้ใช้งำนได้ 

 
12. กระบวนการบริหารงานบุคคล 

        นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำร
สรรหำคัดเลือกผู้สมัคร กำรปฐมนิเทศ กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน กำรเล่ือน
ต ำแหน่ง และกำรก ำหนดบทลงโทษ 

1) ห้ำมไม่ให้ขอ หรือเรียกรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่ว่ำในรูปแบบใด ๆ จำกผู้สมัคร
งำนหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับกำรสมัครงำน  

2) มีกำรทดสอบวัดควำมรู้พ้ืนฐำนและ/หรือตรวจสอบบุคคลอ้ำงอิง เพ่ือให้แน่ใจในเบ้ืองต้นว่ำ
บุคคลที่บริษัทจะพิจำรณำรับเป็นพนักงำนนั้นมีประพฤติและมีทัศนคติที่ดี 

3) บริษัทจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
แม้ว่ำกำรกระท ำนั้นจะท ำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 

4) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับที่ท ำกำรทุจริตคอร์รัปชันถือว่ำกระท ำผิดระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัท และพนักงำนต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยและอำจต้องรับโทษทำง
กฎหมำยในกรณีที่กำรกระท ำดังกล่ำวผิดกฎหมำย 

5) พนักงำนของบริษัทต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยทุจริตคอร์รัป
ชันซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน หรือช่องทำงแจ้ง
เบำะแส และให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่ำง  ๆ กรณีมีข้อสงสัยให้
ปรึกษำผู้บังคับบัญชำหรือผู้ที่รับผิดชอบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่บริษัทก ำหนดไว้ 

6) บริษัทให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่แจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท  โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ  อย่ำงเหมำะสม 

7) สนับสนุนและส่งเสริมกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนอย่ำงทั่วถึง เพ่ือส่งเสริมควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยสื่อให้เห็นควำมมุ่งมั่นของบริษัทว่ำ กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่
ผิดยอมรับไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

8) กำรประเมินผลงำน ต้องมีควำมเหมำะสม โปร่งใส และเป็นธรรม ตำมขั้นตอนของบริษัท 
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13. นโยบายการสื่อสารภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจควบคุม 
       สื่อสำรนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันให้กรรมกำร ผู้บริหำร 

พนักงำน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ ำนำจควบคุม บุคคลที่มีเกี่ยวข้องทำงธุรกิจทุกด้ำน 
บุคคลผูท้ ำหน้ำที่แทนบริษัท ที่ปรึกษำ ลูกค้ำ คู่ค้ำ เพ่ือกำรน ำไปปฏิบัติ และเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน 

แนวทางปฏิบัติ 
1) การสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ 

(1) ประชำสัมพันธ์บนอินทรำเน็ต หรือบนบอร์ดประชำสัมพันธ์ของบริษัท 
(2) กำรปฐมนิเทศแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใหม ่
(3) ระบุข้อควำมที่แสดงถึงกำรยอมรับที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 

นโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทไว้ในสัญญำ
ว่ำจ้ำงแรงงำน เพ่ือให้ผู้บริหำรหรือพนักงำนใหม่ลงนำมรับทรำบและยึดถือปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัด 

(4) จัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหำรและพนักงำน
ของบริษัท อย่ำงสม่ ำเสมอ 

(5) สื่อสำรผ่ำนช่องทำงกำรประชุมประจ ำเดือนของฝ่ำยบริหำร เพ่ือทรำบผลกำรปฏิบัติ 
ควำมคืบหน้ำ หรือปัญหำในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมถึงหำรือถึงแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมร่วมกัน 

 
2) การแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุมทราบ 

1) น ำส่งนโยบำยและคู่มือแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ให้
บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริษัทอื่นที่ บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุม น ำไป
ประชำสัมพันธ์ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนรับทรำบ เพ่ือน ำไปปฏิบัติให้เป็น
ทิศทำงเดียวกัน 

2) จัดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมี
อ ำนำจในกำรควบคุมเข้ำรับกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
ร่วมกับบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3) การแจ้งให้ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ท าหน้าที่แทนบริษัท ทราบ 
(1) จัดท ำจดหมำยน ำส่งนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันให้ ลูกค้ำ คู่ค้ำ ทรำบ 
(2) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข

ในสัญญำระหว่ำงบริษัท กับลูกค้ำหรือคู่ค้ำ หรือบุคคลที่ท ำหน้ำที่แทนบริษัท ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 
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4) การแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปทราบ 
(1) กำรประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท www.muangthaicap.com รวมถึงเปิดเผย

ด้วยวิธีกำรหรือหรือช่องทำงสื่อสำรอื่นที่เหมำะสม 
(2) กำรเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี หรือรำยงำนประจ ำปี 

                        
                       บริษัทจัดให้มีช่องทำงที่ปลอดภัยและสำมำรถเข้ำถึงได้    เพ่ือให้พนักงำนและบุคคลที่
เกี่ยวข้องสำมำรถขอค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน   และแจ้ง
เบำะแสกำรกระท ำผิดหรือร้องเรียนโดยมั่นใจได้ว่ำผู้แจ้งจะได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเหมำะสม    รวมถึงจัดให้
มีบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตำมทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง 

 
14. นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส 

      บริษัทได้ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสจำกกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือ
จรรยำบรรณ หรือนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งหมำยควำมถึงผู้บริหำร พนักงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีกลไกในกำร
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ควำมส ำคัญกับกำรเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นควำมลับ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้กับผู้ร้องเรียน  

1) วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำน ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณ
ของบริษัท โดยบริษัทคำดหวังให้ทุกคนรำยงำนกำรปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัยว่ำจะขัดต่อ
เรื่องดังกล่ำวให้บริษัทรับทรำบโดยสุจริต ทำงบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือด ำเนินกำร
ให้เกิดควำมถูกต้อง เหมำะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่
หน่วยงำนก ำกับดูแลด้วย ซึ่งเป็นหลักกำรที่บริษัทน ำมำปฏิบัติ 

• เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ผู้บังคับบัญชำ และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลของบริษัทท ำหน้ำที่ดูแล และ
ให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ควำมประพฤติ และกำรกระท ำต่ำง  ๆ  
ของพนักงำนให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่ำวจะได้รับควำมคุ้มครองหำก
เป็นกำรกระท ำด้วยควำมสุจริตใจ 
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2) มาตรการการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส 
            บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่

กำรรับเรื่องร้องเรียนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำรสรุปผลรวมถึงกำรคุ้มครองผู้แจ้งเรื่อง
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ได้รับผลกระทบหรือมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำย
หรือจรรยำบรรณรวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริต 

3) ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
หำกผู้ใดมีเบำะแสเก่ียวกับกำรกระท ำผิด ซึ่งเข้ำเงื่อนไขในเรื่องต่อไปนี้ 

• กำรกระท ำผิดกฎหมำย นโยบำย/หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร หรือจรรยำบรรณธุรกิจ  

• พฤติกรรมที่อำจส่งถึงกำรทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบ เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมำย เพ่ือตนเองและหรือผู้อื่น เช่น กำรทุจริตคอร์รัปชัน กำร
ยักยอกทรัพย์ กำรฉ้อโกง เป็นต้น 

• กำรฝ่ำฝืนตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท 

• กำรได้รับควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน หรือพบเห็นระบบกำรควบคุมภำยในที่
บกพร่องของบริษัท จนท ำให้สงสัยได้ว่ำอำจเป็นช่องทำงในกำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือ
ท ำให้สงสัยได้ว่ำอำจเป็นช่องทำงในกำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือท ำให้บริษัท เสีย
ผลประโยชน์ 

4) ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  

• ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ( Email : whistleblower@muangthaicap.com ) 

• ส่งจดหมำยส่งทำงไปรษณีย์ จ่ำหน้ำซอง และส่งมำที่ 
คุณกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบำงพลัด  เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700 

• โทรศัพท์ถึงฝ่ำยรับเรื่องร้องเรียน  081-751-1587  
5) การพิจารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

• ข้อมูลที่บริษัทได้รับจะถือเป็นควำมลับ และไม่มีกำรเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบำะแส หรือผู้
ร้องเรียนต่อสำธำรณะชน หำกไม่ได้รับควำมยินยอม  

mailto:surapong.p@muangthaicap.com
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• รำยละเอียดของเบำะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นควำมจริง มีควำมชัดเจน หรือ
พอที่จะน ำสืบหำข้อเท็จจริงเพ่ือด ำเนินกำรต่อไปได้ 

• ระยะเวลำตอบกลับผู้ร้องเรียนไม่ควรเกิน 3 วัน หลังจำกได้รับข้อร้องเรียน 

• ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรร้องเรียนขึ้นอยู่กับควำมซับซ้อนของเรื่อง ควำมเพียงพอ
ของเอกสำร หลักฐำนที่ได้รับจำกผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสำรหลักฐำน และค ำชี้แจง
ของผู้ถูกร้องเรียน แต่ไม่เกิน 30 วันท ำกำร 

• ผู้ที่แจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับควำมคุ้มครองสิทธิไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน 
หรือบุคคลภำยนอก 

• ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง ต้อง
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นควำมลับจะเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
และควำมเสียหำยของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หรือแหล่งที่มำของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

6) มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ 

• บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน
เป็นควำมลับ 

• บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำย
ของผู้รำยงำนแหล่งที่มำของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับควำมเสียหำยจะได้รับ
กำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรม 

• บริษัทจะไม่กระท ำกำรใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแสผู้ร้องเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำร
เปล่ียนแปลงต ำแหน่งงำน, ลักษณะงำน, สถำนที่ท ำงำน, สั่งพักงำน, ข่มขู่, รบกวน
กำรปฏิบัติงำน, เลิกจ้ำง หรือกระท ำกำรอื่นใดที่มีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็น
ธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

• กรณีผู้ที่ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงสำมำรถร้อง
ขอให้บริษัทก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมได้ หรือบริษัทอำจก ำหนดมำตรกำร
คุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้อง
ขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย หรือควำมไม่
ปลอดภัย 
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7) กระบวนการและขั้นตอนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส   
            เมื่อพบเห็นเหตุกำรณ์ที่มีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ 
หลักกำรคู่มือแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบำยกำรรับ ให้
ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงกำรกระท ำที่อำจส่อถึงกำรทุจริตของกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนของบริษัท ผู้ร้องเรียนสำมำรถแจ้งเรื่องผ่ำนช่องทำงในกำรร้องเรียนและกำรแจ้ง
เบำะแส ส่วนในกรณีพนักงำนหำกพบเห็นเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ควรสอบถำมหรือปรึกษำ
ผู้บังคับบัญชำก่อนเป็นล ำดับแรก และหำกไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจที่จะท ำเช่นนั้น สำมำรถ
แจ้งเรื่องผ่ำนช่องทำงในกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสเมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่อง
ร้องเรียนแล้วสำมำรถพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยพิจำรณำถึงควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินกำรตำมเนื้อหำหรือประเด็นที่ได้รับกำรร้องเรียน
เพ่ือด ำเนินกำรกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริงพร้อมทั้งติดตำมควำมคืบหน้ำเพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำร
ด ำเนินกำรที่เหมำะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) กำรลงทะเบียนและส่งเรื่อง 
ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่ได้รับจำก 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรตรวจสอบ ได้รับแจ้งเบำะแส รวมถึงกำรรับแจ้ง
เบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชันจำกกำรตรวจสอบตำมระบบภำยในของบริษัท เว้นแต่สำย
งำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้ที่ถูกร้องเรียน ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้แจ้ง
เรื่องร้องโดยตรงต่อประธำนกรรมกำรบริหำร และก ำหนดวันแจ้งควำมคืบหน้ำของ
เรื่องที่ร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้ 

• กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่ำงร้ำยแรง ให้ด ำเนินกำรโดยด่วนที่สุด 

• กรณีอื่นให้ด ำเนินกำรโดยเร็ว 
 

ผู้ประสำนงำนรับเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกข้อมูลผู้ร้องเรียน ดังนี้ 

• ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ 

• วันที่ร้องเรียน 

• ชื่อ บุคคล หรือเหตุกำรณ์ที่ร้องเรียน 

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
 

   เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรยีนแล้ว ให้ก ำหนดชั้นควำมลับตำมเน้ือหำของเรื่อง 
   และด ำเนินกำรดังนี้ 

• ส่งให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนด ำเนินกำรหำข้อเท็จจริง และสั่งกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่ 
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• ส่งส ำเนำเรื่องให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลทรำบเบื้องต้น เพ่ือเตรียมให้ค ำแนะน ำกำร
ด ำเนินกำรด้ำนระเบียบวินัย หรืออื่น ๆ  

• ส่งส ำเนำเรื่องให้ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรทรำบเรื่อง 

 

2) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรตรวจสอบ  พิจำรณำมอบหมำยประธำน
กรรมกำรบริหำรในกำรสั่งกำรหรือมอบหมำยผู้ที่เหมำะสมในกำรสอบสวนและสอบหำ
ข้อเท็จจริง ตำมชั้นควำมลับหรือตำมหน้ำที่ ดังนี้ 

• ร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติงำนหรือกระท ำผิดกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของบริษัท มอบหมำยให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลด ำเนินกำรสอบสวนและ
สอบหำข้อเท็จจริง 

• แจ้งเบำะแสหรือพบเหตุกำรณ์จำกกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของ
พนักงำนทุกระดับที่อำจกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน มอบหมำยผู้จัดกำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในรับผิดชอบโดยตรง หรือบุคคลอื่นที่มีควำมเหมำะสม 

• กรณีเป็นกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดของผู้บริหำรระดับสูง 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรตรวจสอบจะต้องมอบหมำยให้ผู้บริหำร
ระดับเหนือขึ้นไป หรือบุคคลอื่นที่เหมำะสม โดยต้องด ำเนินกำรสอบสวนและสอบ
หำข้อเท็จจริง ดังนี้ 
1. ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะต้องตั้งคณะสอบสวนรวมกันอย่ำงน้อย 3 คน โดยต้อง

มีตัวแทนจำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  ฝ่ำยกิจกำรสำขำในสำยงำนที่รับผิดชอบ
โดยตรงและผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบ (หรือฝ่ำยบัญชีและฝ่ำยกำรเงิน) 
ตำมควำมเหมำะสมของเรื่องที่จะพิจำรณำ โดยทุกคนจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียในเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสนั้น ๆ 

2. คณะสอบสวนด ำเนินกำรหำข้อเท็จจริงด้วยกำรรวบรวมข้อมูลและเอกสำร
หลักฐำน  รวมทั้งสอบสวนผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืออำจขอให้หน่วยงำนอื่นที่
เก่ียวข้องร่วมให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  เพ่ือประโยชน์ในกำร
สรุปผลโดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน ยกเว้นที่มีควำมซับซ้อน 
ต้องหำหลักฐำนและพยำนเพิ่มเติมให้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 
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3. ในกระบวนกำรสอบสวนนั้น คณะกรรมกำรสอบสวนจะต้องด ำเนินกำรด้วย
ควำมยุติธรรมและไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และต้องบันทึกกำร
สอบสวน และเก็บหลักฐำนทั้งที่เป็นเอกสำรหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่ำง
น้อย 3 ปี หรือจนกว่ำจะสิ้นสุดอำยุควำมทำงกฎหมำย เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ
บริษัท มีหลักฐำนเพียงพอหำกต้องน ำไปใช้ในชั้นศำล 

4. คณะกรรมกำรสอบสวนจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม
บทลงโทษ กรณีเป็นกำรกระท ำผิดที่มีกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทก ำหนดไว้
ชัดเจน ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นผู้สั่งด ำเนินกำรลงโทษ หำกเป็นกรณี
นอกเหนือจำกนั้น ให้ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้พิจำรณำ
ลงโทษ โดยถือว่ำค ำตัดสินของประธำนกรรมกำรตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด 
กรณีที่มีกำรสั่งกำรลงโทษทำงกฎหมำย ส่งเรื่องต่อให้ที่ปรึกษำกฎหมำยของ
บริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนตำมกฎหมำย 

5. ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบปิดเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลตอบกลับต่อผู้
ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส สรุปแนวทำงกำรแก้ไขหรือป้องกัน (ถ้ำมี) เพ่ือ
น ำไปปรับปรุงนโยบำย หรือแนวทำงปฏิบัติ และระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้
มีควำมรัดกุมและทันสมัย รวมถึงจัดท ำรำยงำนสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส 

6. หำกผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ผู้ถูกร้องเรียนไม่มี
ควำมผิด  หรือเป็นเรื่องที่เกิดจำกควำมเข้ำใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะน ำแก่ผู้ถูก
ร้องเรียน  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีกำรประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมำะสมแล้ว และ
พิจำรณำเห็นว่ำควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีกำรลงโทษใด ๆ  ให้ผู้ดูแลเรื่อง
ร้องเรียน เสนอเรื่องดังกล่ำวแก่ผู้บังคับบัญชำล ำดับเหนือขึ้นไป เพ่ือขอ
อนุมัติปิดเรื่อง และส ำเนำเรื่องให้ผู้ประสำนงำนเรื่องร้องเรียน เพ่ือแจ้งแก่ผู้
ร้องเรียนทรำบ 

3) กำรร้องเรยีนหรือแจ้งเบำะแสโดยไม่สุจริต  
หำกพบว่ำกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสเป็นกำรกระท ำโดยไม่สุจริต หรือ กำรรำยงำน    

      ข้อมูลมำนั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมำจำกเจตนำบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นกำรกล่ำวร้ำย
              ต่อผู้อื่น กรณีเป็นพนักงำนของบริษัทจะถือว่ำมีควำมผิดทำงจรรยำบรรณของบริษัท
              ส่วนกำรก ำหนดบทลงโทษ หำกกำรกระท ำดังกล่ำวท ำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย     
              บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
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8) ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  
               กรณี ที่ ผู้ ดู แลเรื่องร้อ งเรียนละเลย   หรือ ไม่ปฏิ บัติ ตำมนโยบำยนี้ 

ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปจะต้องได้รับพิจำรณำโทษทำงวินัยด้วย 

15. การขอค าแนะน า 
    กำรขอค ำแนะน ำผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องกำรค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำน

กำรทุจริตคอร์รัปชัน สำมำรถปฏิบัติได้ ดังนี้ 
1) ขอค ำปรึกษำกับเลขำนุกำรบริษัท  

• โทรศัพท์ 02-4838888 ต่อ 12999  

• ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ Monthon.o@muangthaicap.com 

• ส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์ 
คุณมลฑล อ่อนแผน (เลขำนุกำรบริษัท)  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700 

2) ผู้ขอค ำแนะน ำสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรระบุชื่อผู้ขอแนะน ำ
จะท ำให้สำมำรถสื่อสำรข้อเสนอแนะตอบกลับถึงผู้ขอค ำแนะน ำได้โดยตรง และรวดเร็ว 
 
 

 
 
 
 

 


