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นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน 
  

บรษัิท เอ็ม วิชนั จาํกดั (มหาชน) มุง่มนัทีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสตัยส์จุรติ เป็นธรรม โดยยดึมนัและใหค้วามสาํคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจ และรบัผิดชอบต่อสังคมและผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลกัจริยธรรมและคุณธรรมทีดี 

หลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทงัภาครฐัและภาคเอกชน และขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงานของบริษัทฯ อย่าง

เคร่งครดัในทุกกิจกรรมทีมีส่วนเกียวข้องกับการดาํเนินธุรกิจ ปฏิเสธ และต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชันในทุกรูปแบบทังภาครฐัและ

ภาคเอกชน รวมถึงการปลกูจิตสาํนกึใหบ้คุลากรยึดมนัในจรรยาบรรณ จรยิธรรมและคณุธรรมในการใหบ้รกิารอยูเ่สมอ จึงเห็นควรกาํหนด 

“นโยบายและแนวทางการป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน” เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึนเพือเป็นแนวทางการปฏิบติัทีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ 

และพฒันาสูอ่งคก์รแห่งความยงัยืน รวมถึงเป็นการป้องกนัการคอรร์ปัชนักบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพือใหเ้กิดความ

มนัใจวา่การตดัสนิใจและการดาํเนนิการทางธุรกิจ ทีอาจมีความเสียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ 

ดงันี 

 

คาํนิยามตามนโยบายป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน 

“ผูป้ระกอบการ” หมายความวา่ บคุคลหรอืนิติบคุคลซงึขายสินคา้หรอืใหบ้รกิารในทางธุรกิจ หรอืวิชาชีพ เช่น บรษัิท หา้งหุน้สว่น 

กิจการรว่มคา้ 

“หนว่ยงานของรฐั” หมายความวา่ ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นทอ้งถิน รฐัวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ย

วิธีการงบประมาณ องคก์ารมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรฐัธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลยัในกาํกับของรัฐ 

หนว่ยงานสงักดัรฐัสภาหรอืในกาํกบัของรฐัสภา หนว่ยงานอิสระของรฐั และหนว่ยงานอืนตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

“เจา้พนกังานของรฐั” หมายความวา่ เจา้หนา้ทีของรฐั ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูด้าํรงตาํแหนง่ใน

องคก์รอิสระ  

“เจ้าหนา้ทีของรฐั” หมายความว่า ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินซึงมีตาํแหน่ง หรือเงินเดือนประจาํ ผู้ปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรฐัหรือในรฐัวิสาหกิจ ผู้บริหารทอ้งถิน รองผูบ้ริหารทอ้งถิน ผูช้่วยผูบ้ริหารทอ้งถิน และสมาชิกสภาทอ้งถินขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน เจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองทอ้งที หรือเจา้พนักงานอืนตามทีกฎหมายบัญญัติและให้

หมายความรวมถึงกรรมการ อนกุรรมการ ลกูจา้งของสว่นราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวิสาหกิจ และบุคคลหรอืคณะบคุคลบรรดาซึง

มีกฎหมายกาํหนดใหใ้ชอ้าํนาจหรอืไดร้บัมอบใหใ้ชอ้าํนาจทางปกครอง ทีจดัตงัขนึในระบบราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืกิจการอืนของรฐัดว้ย 

แตไ่มร่วมถึงผูด้าํรงตาํแหนง่ทางการเมือง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูด้าํรงตาํแหนง่ในองคก์รอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการของผูป้ระกอบการทีเขา้รว่มการเสนอราคา 

“ผูบ้รหิาร” หมายความว่า ผูท้ไีดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบในการกาํกบัด ูและดาํเนินกิจกรรมของผูป้ระกอบการทีเขา้รว่มการ

เสนอราคา 

“พนกังาน” หมายความวา่ พนกังานประจาํภายใตส้ญัญาจา้งแรงงาน พนกังานทดลองงาน และพนกังานทีมีสญัญาจา้งพเิศษ 

“ผูมี้ส่วนไดเ้สีย” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคลทีไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจ ทงัทางตรงและทางออ้ม หรือมี

ผลประโยชนใ์ด ๆ กบัการดาํเนินธุรกิจ 

 



 

 

 

 

“การทุจริตคอรร์ปัชนั” หมายความว่า การใช้อาํนาจทีไดม้าหรือการใชท้รพัยส์ินทีมีอยู่ในทางมิชอบ เพือประโยชนข์องบริษัท 

ตนเอง หรอืผูเ้กียวขอ้ง หรอืก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชนข์องผูอ้ืน รูปแบบของการทจุรติคอรร์ปัชนัใหห้มายรวมถึงสนิบน สิงของที

มีมลูค่า สงิของหรอืประโยชนอื์นใด การมีผลประโยชนท์บัซอ้นระหวา่งเอกชนกบัหน่วยงานของรฐั และระหวา่งบคุคลหรอืกิจการในเอกชน 

ดว้ยกนัเอง 

“การติดสินบน” หมายความว่า การเสนอ การสญัญา หรือการมอบ รวมทังการเรียกรอ้ง หรือรบัผลประโยชนท์ีเกียวขอ้งกับ

สงิของทีมีมลูค่า ไมว่่าจะโดยตรงหรอืโดยออ้มเพือใหไ้ดม้าซงึธุรกิจ หรอืเพือรกัษาผลประโยชนอื์นใดอนัไมเ่หมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณ

ธุรกิจ 

“สงิของหรอืประโยชนอื์นใด” หมายความวา่ เงิน ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอื์นใด ทีใหแ้ก่กนัเพอือธัยาศยัไมตรทีีใหเ้ป็นรางวลั หรือ

ใหเ้ป็นสินนาํใจ การใหส้ิทธิพิเศษ ตลอดจนการออกค่าใชจ้่ายในการเดินทางหรือท่องเทียว ค่าทีพกั ค่าอาหาร หรือสิงอืนใดในลกัษณะ

เดียวกนั และไม่วา่จะใหเ้ป็นบตัร ตวัหรอืหลกัฐานอืนใด 

 

นโยบายป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรปัชัน 

บรษัิทฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั บรษัิทในกลุม่ รวมถึงลกูจา้ง ตวัแทน บรษัิท ในเครอื หรอืบคุคลใด

ซึงกระทาํการเพือหรือในนามของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีอาํนาจหน้าทีในการนันหรือไม่ก็ตาม ปฏิบัติหนา้ทีด้วยความซือสตัย ์สุจริต และ

โปรง่ใส และไม่กระทาํการใด ๆ เพือแสวงหาผลประโยชนเ์พือตนเองและบุคคลทีเกียวโยงกัน รวมถึงตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย และตาม

นโยบายป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรปัชนัอย่างเครง่ครดั ไม่เรียกรอ้ง หรือดาํเนินการ หรือสนบัสนุน หรือยอมรบัการใหส้ินบน หรือ

การคอรร์ปัชันทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมทีอยู่ภายใตก้ารดูแล เพือประโยชนต์่อตนเองและบุคคลทีเกียวขอ้ง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม รวมถึงการควบคมุ การบรจิาคเพือการกุศล การใหข้องขวญัทางธุรกิจ และการสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ตอ้งมีความโปรง่ใส ไม่มี

เจตนาเพือโนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ทีภาครฐัหรอืภาคเอกชนดาํเนินการทีไมเ่หมาะสม โดยครอบคลมุถึงธุรกิจในทกุประเภทและทกุหนว่ยงานที

เกียวขอ้ง พรอ้มทงัใหก้ารสนบัสนนุหรือสง่เสริมลกูคา้ คู่คา้ ผูร้บัจา้งหรือผูร้บัจา้งช่วง ผูม้ีส่วนไดเ้สียหรือผูเ้กียวขอ้งอืนทีดาํเนินธุรกิจกับ

บรษัิทฯ ใหมี้แนวทางปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบับรษัิทฯ เพือใหก้ารดาํเนินการดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนับรรลตุามนโยบายทีกาํหนด 

ทงันี กาํหนดใหม้ีการประเมินความเสียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัในกระบวนการปฏิบตัิงานทอีาจก่อใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชนั 

และกาํหนดใหมี้การตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชันนี โดยถือเป็นสว่นหนึงของแผนตรวจสอบภายใน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการและสอบทานการประเมินความเสียง เพือใหม้นัใจว่า

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล และมีการรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีกาํหนดใหม้ีการทบทวนแนวทางปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการอย่างสมาํเสมอ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักการ 

บคุลากรทกุระดบัของบรษัิทฯ และบรษัิทในกลุม่ รวมถึงลกูจา้ง ตวัแทน บรษิัทในเครอื หรอืบคุคลใดซึงกระทาํการเพอืหรอืใน 

นามของนิติบคุคล ไมว่า่จะมีอาํนาจหนา้ทีในการนนัหรอืไมก่็ตาม ตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางทีไดก้าํหนดไวด้งันี 

1. ปฏิบตัิตามนโยบายป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอรปัชนั การใหห้รือรบัสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทงั กฎ ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเกียวขอ้งกบัการทจุรติ คอรร์ปัชนั ในทกุรูปแบบ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. ปฏิบตัิงานตามหนา้ทีของตนดว้ยความโปรง่ใส อนัหมายรวมถึงการเตรียมความพรอ้มรบัการตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ทีจาก

บรษัิทฯ หรอืบรษัิทในกลุม่ หรอืจากหนว่ยงานทีเกียวขอ้งตลอดเวลา 

3. ไมก่ระทาํการใด ๆ ทเีป็นการแสดงถึงเจตนาวา่เป็นการทจุรติ คอรร์ปัชัน การใหห้รอืรบัสนิบนแก่ผูท้ีมีสว่นเกียวขอ้งกบักลุม่บรษัิท

ในเรอืงทีตนมีหนา้ทีรบัผิดชอบ ทงัทางตรงหรอืโดยออ้ม เพือใหไ้ดม้าซงึผลประโยชนแ์ก่องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ีเกียวขอ้ง 

4. หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนบคุคลทีสาม ทมีีความเกียวขอ้งกบับรษัิทฯ มีการติดสินบน ประกอบดว้ย ไมใ่ห ้

เสนอให ้หรอืรบัวา่จะใหท้รพัยส์ินหรือประโยชนอื์นใด หรอืจงูใจใหร้ว่มดาํเนินการใด ๆ ทงัในทางตรงและทางออ้ม อนัเป็นการให้

ประโยชนใ์นการเสนอราคา หรือการสมยอมกันในการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรฐั อนันาํมาซึงความไดเ้ปรียบและไดร้บั

ผลประโยชนต์อบแทนบางประการในกระบวนการจดัซือ จดัจา้ง หรอืการปฏิบตัิงานตามสญัญา ทงัก่อน ระหวา่งการเสนอราคา 

และหลงัการทาํสญัญาจดัซือจดัจา้ง หรอืเพอืรกัษาผลประโยชนอื์นใด อนัไมเ่หมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

5. ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทาํทีเขา้ข่ายการทจุรติและคอรร์ปัชนัทีเกียวขอ้งกบับริษัทฯ และบรษัิทในกลุม่ โดยถือ

เป็นหนา้ททีตีอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลทีรบัผิดชอบไดท้ราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ 

6. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั รบัของขวญัทีมีมลูค่าเกินกว่าปกติตามประเพณีนิยมทีบคุคลทวัไปพงึปฏิบตัิต่อกนั 

7. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัทาํธุรกรรมกบับรษิัทฯ เพือเอือประโยชนต์่อตนเองและบคุคลทีเกียวโยงกนัเวน้แต่

เป็นธุรกรรมทีเป็นราคายตุิธรรมตามราคาตลาดและเป็นธุรกรรมตามปกติ 

8. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัทีมีสว่นไดเ้สีย มีสว่นรว่มในการพิจารณาการจดัซือจดัจา้งของบรษัิทฯ 

9. ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าทีและความรบัผิดชอบในการดูแลและใช้ทรพัยส์ินของบริษัทฯ ใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท และไม่นาํไปใชเ้พือประโยชนส์ว่นตนหรอืบคุคลอืนทเีกียวโยงกนั 

10. การจ่ายเงินหรือใหส้งิของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวญั ความบนัเทิง การท่องเทียว ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีของรฐั เจา้หนา้ทีของรฐั

ตา่งประเทศ หรือเจา้หนา้ทีขององคก์ารระหว่างประเทศ ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือใหบ้คุคลนนักระทาํการ หรอืละเวน้

กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทาํทีไม่สมควรปฏิบตัิอย่างยิง ทงันีรวมถึงตอ้งไม่สง่เสรมิ หรอืมีสว่นรว่มให้

บคุคลอนืมีการกระทาํดงักลา่วดว้ย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หน้าทคีวามรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาและอนมุตัินโยบายการประเมินระบบบรหิารความเสียง รวมถึงการใหแ้นวทางและสนบัสนนุการดาํเนินการตา่ง ๆ เพือ

ลดหรือควบคมุความเสียงทีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตคอรร์ปัชนัในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพือใหพ้นกังานทุกระดบัของบริษัทฯ 

เขา้ใจ ตระหนกัถึง และใหค้วามสาํคญัในเรอืงนีเสมอในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการกระทาํการทจุรติทีสง่ผล

กระทบต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะทาํหนา้ทีใหค้าํปรึกษา ขอ้แนะนาํ รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษ และรว่มกันหา

วิธีแกไ้ข ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ เพือป้องกันมิใหเ้กิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเกิดเหตุการณ์

ใกลเ้คียงซาํ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1. สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสียง 

เพอืใหม้นัใจวา่มีความถกูตอ้ง โปรง่ใส รดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2.2. รบัเรอืงแจง้เบาะแสการกระทาํอนัทจุรติ / การรอ้งเรยีนทีคนในองคก์รมีสว่นเกียวขอ้ง และตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามทีไดร้บั

แจง้ และเสนอเรอืงใหค้ณะกรรมการบรษัิทรว่มกนัพิจารณาลงโทษ หรอืแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว 

3. คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

3.1. กาํหนดนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรปัชัน และทบทวนนโยบายฯ ให้เหมาะสมกับการเปลียนแปลงของ

ลกัษณะธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือขอ้กําหนดตามกฎหมายในการดาํเนินธุรกิจทีเกียวข้องอยู่เสมอ เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2. สอืสาร ฝึกอบรม และสง่เสริมใหพ้นกังานของบรษัิทฯ และผูท้ีเกียวขอ้ง ใหม้ีความรูใ้นเรอืงนโยบายฯ และแนวทางปฏบิตัิใน

การป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชนัอยูเ่สมอ 

3.3. สอบสวน และช่วยเหลือในทุกกระบวนการเพือสืบหาข้อเท็จจริงตามทีได้ร ับแจ้ง หรือตามทีได้ร ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเมือเกิดการทุจริตคอรร์ปัชัน โดยคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สามารถ

มอบหมายใหแ้ก่ทีมผูบ้รหิารทีเห็นวา่สามารถช่วยดาํเนินการในการสบืหาขอ้เท็จจรงิได ้

4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4.1. ปฏิบัติหนา้ทีในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีทีผ่านการ

พิจารณาอนุมตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมิน

ความเสียงเกียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชนัทไีดพ้บจากการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบในทนัทีเมือเรอืงที

ตรวจพบอาจก่อใหเ้กิดปัญหาทีรา้ยแรง หากไมร่บีดาํเนินการ 

4.2. ปฏิบตัิงานตามทีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายในเรืองการตรวจสอบการทุจริตคอรร์ปัชันทีเกียวขอ้งกับองคก์ร

นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 

 

 

 



 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

 

1. ปฏบิตัิหนา้ทโีดยยดึถือประโยชนข์องบรษิัทฯ ภายใตค้วามถกูตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรม มีความเป็นธรรม โปรง่ใส 

2. หลีกเลียงการเขา้ไปเกียวขอ้งกบักิจกรรมทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัทฯ ไมป่ระกอบกิจการทีเป็นการ

แขง่ขนั หรอืมลีกัษณะเดียวกนักบับรษัิทฯ 

3. ไมแ่สวงหาผลประโยชนจ์ากขอ้มลู หรอืสิงใด ๆ ทตีนรูเ้นืองมาจากตาํแหนง่หนา้ทีและความรบัผิดชอบ 

4. หลีกเลียงการทาํงานอืนนอกเหนือจากการทาํงานของบรษัิทฯ ซึงอาจมีผลกระทบตอ่งานในความรบัผิดชอบไมว่่าดา้นใด 

5. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ตอ้งรายงานใหบ้รษิัทฯ ทราบถึงการมีสว่นไดเ้สียของตน และ/หรอืของบคุคลทีมีความเกียวขอ้ง อนั

เป็นสว่นไดเ้สียทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบริษัทฯ รวมทงัตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยใ์นบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง

หรอืทางออ้ม 

6. คณะกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กียวกับรายการทีเกียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัท

ย่อย/บริษัทรว่มอย่างรอบคอบ ดว้ยความซือสตัยส์จุริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใตก้รอบจริยธรรมทีดี โดยคาํนึงถึง

ประโยชนส์งูสุดของบริษัทฯ และตอ้งปฏิบัติใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทงัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูในเรอืงดงักลา่วอยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

 

แนวทางปฏิบัติในการซือขายหลักทรพัย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 

1. ในการจดัทาํ เก็บรกัษา หรอืเปิดเผยขอ้มลูภายใน ตอ้งดาํเนินการอยา่งเหมาะสม และถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดย

คาํนงึถึงผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียโดยรวม 

2. ไม่นาํขอ้มูลภายในอนัเป็นขอ้มูลในการดาํเนินการและบริหารกิจการทีตนลว่งรูม้าจากการปฏิบตัิหนา้ทีของตน ไปใชแ้สวงหา

ประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอืบคุคลอืนโดยมิชอบ 

3. กรรมการและผูบ้รหิารควรหลีกเลยีงการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในระยะเวลา 21 วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัการ

รายงานทางการเงินประจาํปี หรอืรายไตรมาส จนถึง 24 ชวัโมงหลงัจากการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะแลว้ 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูทียงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ และไมซื่อขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เมือ

ทราบขอ้มลูทียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ 

 

แนวทางปฏิบตัิด้านการจัดซือ/จัดหา 

1. การจดัซือ/จดัหาตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑห์รือขนัตอนทีกาํหนดไวใ้นระเบียบการจดัซือ/จดัหา และสอดคลอ้งกบัอาํนาจ

ดาํเนินการ มีความเป็นธรรมแก่ผูม้ีสว่นเกียวขอ้ง ในการตดัสินใจตอ้งคาํนึงถึงความสมเหตสุมผลดา้นราคา คณุภาพ และบรกิาร

ทีไดร้บั รวมทงัคาํนึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ทีผูข้ายสินคา้หรือบรกิารพึงมี เช่น มาตรฐานดา้นสิงแวดลอ้ม มาตรฐานอตุสาหกรรม 

เป็นตน้ 

2. ผูจ้ัดซือ/จดัหาจะตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ซึงอาจนาํผลประโยชนม์าสู่ตนโดยอาศยัตาํแหน่งหนา้ทีในการจัดซือ/จดัหา ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม 

 



 

 

 

 

3. ไมใ่ชข้อ้มลูทีไดท้ราบอนัเนืองมาจากการจดัซือ/จดัหา เพอืประโยชนส์ว่นตวัหรอืผูอื้น 

4. หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนบคุคลทีสาม ทมีีความเกียวขอ้งกบับรษัิทฯ มกีารติดสินบน ประกอบดว้ย ไมใ่ห ้

เสนอให ้หรอืรบัวา่จะใหท้รพัยส์นิหรือประโยชนอ์ืนใด หรอืจงูใจใหร้ว่มดาํเนินการใด ๆ ทงัในทางตรงและทางออ้ม อนัเป็นการให้

ประโยชนใ์นการเสนอราคา หรือการสมยอมกันในการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรฐั อนันาํมาซึงความไดเ้ปรียบและไดร้บั

ผลประโยชนต์อบแทนบางประการในกระบวนการจดัซือ จดัจา้ง หรอืการปฏิบตัิงานตามสญัญา ทงัก่อน ระหวา่งการเสนอราคา 

และหลงัการทาํสญัญาจดัซือจดัจา้ง หรอืเพอืรกัษาผลประโยชนอื์นใด อนัไมเ่หมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการทจุรติ

ในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ย การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพือการกุศล เพือเอือประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัท เงิน

สนบัสนุนมีวตัถปุระสงคเ์พือธุรกิจทีก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบตอ่ธุรกิจของบรษัิท และค่าใชจ้่ายอืน ๆ ทอีาจเป็นช่องทางใหบ้คุคล

ทีเกียวขอ้งกระทาํการทุจริต เช่น ค่าของขวัญ ค่าตอ้นรบัลกูคา้ ซึงทาํใหเ้กิดการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถูกตอ้ง เช่น การใหส้ินบน

เจา้หนา้ทขีองรฐั การใหข้องขวญัหรอืบรกิาร การใหเ้งินสดหรอืสิงของทดแทนเงินสด และการสมยอมกนัในการเสนอราคา 

 

แนวทางปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ 

1. ปฏบิตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิทีเกียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

2. การทาํธุรกรรมกบัรฐั เมือติดต่อกบัเจา้หนา้ที ตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งถกูตอ้ง ตรงไปตรงมา ไม่กระทาํการใด ๆ ทีอาจจงูใจให้

เจา้หนา้ทดีาํเนินการหรอืละเวน้ดาํเนินการ 

3. การทาํความรูจ้ักหรือการสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกันตามวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตัิ หากอยู่ใน

ขอบเขตทีเหมาะสมสามารถกระทาํได ้

4. การใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมของราชการ การบริจาคทรพัยส์ิน สามารถทาํไดโ้ดยผ่านกระบวนการขออนมุตัิทีถูกตอ้งโปรง่ใส 

และภายในวงเงินทีเหมาะสม 

 

แนวทางปฏบิตัิในการรับหรือใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ืนใดทอีาจสร้างแรงจงูใจในการตัดสินใจอยา่งใดอยา่งหนึง 

1. ค่าของขวัญ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินกิจกรรมของบริษัทเพือสรา้งความสัมพันธ์อันดีหรือบางโอกาส ถือเป็นการ

แสดงออกของมารยาททางสงัคม ซึงค่าของขวญัอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เงิน สินคา้ บริการ บัตรกาํนัล       

เป็นตน้ ซงึคา่ใชจ่้ายดงักลา่วอาจถือเป็นสนิบนหากเป็นการใหเ้พือจงูใจเจา้หนา้ทีของรฐัใหก้ระทาํการอนัมิชอบดว้ยหนา้ที 

2. ไมพ่ึงรบัหรอืใหก้ารเลียงรบัรอง ของขวญั/ของทีระลกึ และค่าใชจ้่ายอนืใด ทีเกินความจาํเป็นและไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ทีของ

รฐั หรือบุคคลทีทาํธุรกิจกับบริษัทฯ ทงันีการรบัและใหด้งักล่าวทีเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ ตามประเพณี วฒันธรรม หรือ

มารยาททางสงัคม ถือเป็นเรอืงทียอมรบัได ้แตต่อ้งสมเหตสุมผล มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ และธรรมเนียม

ปฏิบัติตามประเพณีในแต่ละโอกาส โดยเก็บรกัษาหลกัฐานการใช้จ่ายเงิน มีการบนัทึกค่าใชจ่้ายตามทีไดใ้ช้จ่ายจริง และมี

ใบเสรจ็หรอืหลกัฐานรบัรอง เพือตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

3. ไมเ่รยีกรบัหรอืใหเ้งิน ทรพัยส์นิ สิงของ หรอืประโยชนอื์นใด กบัผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจ ทีอาจทาํใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสนิใจอยา่ง

หนึงอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม หรือมีเจตนาเพือชักนาํใหก้ระทาํ หรือละเวน้การกระทาํทีไม่ถกูตอ้ง หรือเพือแลกเปลียนกบัสิทธิ

พิเศษทไีมพ่งึได ้



 

 

 

 

แนวทางปฏิบตัิในเรืองการเลยีงรบัรอง 

1. คา่รบัรอง หมายถึง คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมของบรษัิทเพือสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีหรอืบางโอกาส ถือเป็นการแสดงออก

ของมารยาททางสงัคม ซงึคา่รบัรองอาจรวมถึง คา่ทีพกั ค่าโดยสารสาํหรบัการเยียมชมสถานทีประกอบการ หรอืการศึกษาดงูาน 

คา่อาหารและเครืองดมื ซงึค่าใชจ่้ายดงักลา่วอาจถือเป็นสินบนหากเป็นการใหเ้พือจงูใจเจา้หนา้ทีของรฐัใหก้ระทาํการอนัมิชอบ

ดว้ยหนา้ที 

2. หา้มมิใหมี้การเลียงรบัรองต่อหน่วยงานของรฐั หรือเจ้าหนา้ทีของรฐัในแต่ละโอกาสมูลค่าเกินตามทีกฎหมายกาํหนด และ

คา่ใชจ่้ายดงักลา่วตอ้งไม่ไดเ้ป็นการจ่ายเพือจงูใจใหเ้จา้หนา้ทีของรฐักระทาํการอนัมิชอบดว้ยหนา้ที หรอืการตดัสินใจใด ๆ เพือ

ประโยชนท์างธุรกิจของบรษัิท ทงัน ีตอ้งมีการบนัทกึค่าใชจ้่ายตามทีไดใ้ชจ้่ายจรงิและมีใบเสรจ็หรอืหลกัฐานรบัรอง 

3. คา่ใชจ่้ายในการเลียงรบัรองโดยมารยาททางธุรกิจ ควรถกูใชอ้ย่างเหมาะสม และเป็นค่าใชจ่้ายตามจริง ทงันี ใหร้ายงาน และ/

หรอืดาํเนินการขออนมุตัิตอ่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของแตล่ะสายงาน 

4. การเบิกค่าใชจ่้ายสาํหรบัการเลียงรบัรองจะตอ้งไมร่วมถึงคา่ใชจ้่ายของบคุคลในครอบครวัของพนกังาน 

 

แนวทางปฏิบตัิในเรืองค่าอาํนวยความสะดวก 

1. คา่อาํนวยความสะดวก หมายถึง คา่ใชจ่้ายจาํนวนเล็กนอ้ยทีจ่ายแก่เจา้หนา้ทีของรฐัอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการใหเ้พียง

เพอืใหม้นัใจวา่เจา้หนา้ทีของรฐัจะดาํเนินการตามกระบวนการ หรอืเป็นการกระตุน้ใหด้าํเนินการรวดเรว็ขึน โดยกระบวนการนนั

ไม่ตอ้งอาศยัดลุพินิจของเจา้หนา้ทีรฐั และเป็นการกระทาํอนัชอบดว้ยหนา้ทีของเจา้หนา้ทีรฐัผูน้นั รวมทงัเป็นสิทธิทีบรษัิทฯ พึง

จะไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ เช่น การขอใบอนญุาต การขอหนงัสือรบัรอง และการไดร้บัการบรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 

2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอาํนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินค่าอาํนวยความสะดวกสามารถกระทาํไดใ้น

กรณีทีพนกังานตกอยู่ในสถานการณท์ีเป็นภยัคกุคามต่อรา่งกายหรือเชือว่าชีวิตของตนเองกาํลงัตกอยูใ่นอนัตราย โดยเมือทาํ

การจ่ายเงินดังกล่าว จะตอ้งจัดทาํเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่งใหผู้บ้ังคับบัญชาสอบทาน ทังนี วตัถุประสงคแ์ละ

ลกัษณะของการจ่ายเงินดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการบนัทกึขอ้มลูไวอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

แนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพือการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน 

1. บรษัิทฯ สนบัสนนุการบรจิาคเพือการกุศล และการใหเ้งินสนบัสนนุในการพฒันาชมุชนและสงัคม เพือพฒันาคณุภาพชีวิต สรา้ง

เศรษฐกิจ และความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนและสงัคม โดยการบรจิาคเพือการกุศล และการใหเ้งินสนบัสนนุ ตอ่องคก์รการกศุลหรอื

หน่วยงานอนื ๆ มีขนัตอนพิจารณาและอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท หรอืผูท้ีมีอาํนาจของบริษัท ซงึจะตอ้งจดัทาํใบบนัทึกคาํ

ขอ ระบชืุอผูร้บับรจิาค/ผูร้บัการสนบัสนนุ และวตัถปุระสงคข์องการบรจิาค/สนบัสนนุพรอ้มแนบเอกสารประกอบทังหมดเสนอให้

ผูม้ีอาํนาจอนุมัติของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติตามระดับอาํนาจอนุมัติของบริษัท โดยมีกระบวนการตรวจสอบ การติดตาม 

รวมทังมีหลักฐานหรือหนังสือตอบรับจากหน่วยงานทีได้ร ับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน เพือให้การใช้เงินเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์

 

 



 

 

 

 

2. การเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุเป็นวิธีการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของบริษัทวิธีหนึง ซึงแตกต่างจากการบริจาคเพือการกุศล โดยอาจ

กระทาํไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนนุกิจกรรมทางวฒันธรรม ศิลปะ การศกึษา เป็นตน้ 

3. พนกังานตอ้งมีความระมดัระวงัเพอืใหม้นัใจวา่การบรจิาคเพอืการกศุลและการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุจะไมถ่กูนาํไปใชเ้ป็นวิธีการ

หลีกเลียงในการใหส้นิบน ตลอดจนตอ้งดาํเนินการอยา่งโปรง่ใสและเป็นไปตามกฎหมายทีใชบ้งัคบั 

 

แนวทางปฏิบัติด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 

1. การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง หมายถึง การสนบัสนุนทงัทีเป็นตวัเงินหรอืมิใช่ตวัเงินแก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้

ลงสมัครรบัเลือกตังทางการเมือง การสนับสนุนทีมิใช่ตัวเงินจะรวมถึงการให้ยืม หรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้าน

เทคโนโลยีโดยไมค่ิดคา่บรกิาร รวมทงัการสละเวลาทาํงานของพนกังาน 

2. บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบตัิทีจะใหก้ารช่วยเหลือ การสนบัสนนุ หรือเป็นตวัแทนพรรคการเมือง ในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่า

ทางดา้นการเงิน หรอืรูปแบบอืนใด รวมถึงไมก่ระทาํการใดทีจะทาํใหผู้อื้นเขา้ใจวา่บรษิัทฯ เกียวขอ้งหรอืฝักใฝ่ทางการเมือง หรือ

พรรคการเมือง หรอืผูใ้ดทีมีอาํนาจทางการเมือง ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

3. ในกรณีทีบริษัทฯ มีความประสงคท์ีจะใหก้ารสนบัสนุนทางการเมืองเพือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนบัสนุนดงักลา่ว

จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมายทีเกียวขอ้งหรอืกระทาํไปดว้ยความคาดหวงัทีจะไดร้บัการปฏิบตัิตอบแทนเป็นพิเศษ ทงันี ในการ

สนบัสนนุจะตอ้งจดัทาํใบบนัทึกคาํขอ ระบุชือผูร้บัการสนบัสนนุและวตัถปุระสงคข์องการสนบัสนนุพรอ้มแนบเอกสารประกอบ

ทงัหมดเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนมุตัิ 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการใด ๆ ทีทาํให ้บริษัทฯ สญูเสีย

ความเป็นกลางหรอืไดร้บัความเสียหายจากการเขา้ไปมีสว่นเกียวขอ้งทางการเมือง 

5. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน จะไม่ดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใชท้รพัยากรใด ๆ ของ บริษัทฯ เพือ

ดาํเนินการดงักลา่ว 

 

แนวทางปฏิบัติด้านการอบรมและการสือสาร 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนจะไดร้บัการอบรมเกียวกับการต่อตา้นการให้สินบนและการคอรร์ปัชันอย่างสมาํเสมอ เพือให้

ตระหนกัถึงนโยบายฉบบันี โดยเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ ของการใหส้ินบน ความเสียงจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหส้ินบน ตลอดจน

วิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรอืสงสยัว่าจะมีการใหส้ินบนหรอืคอรร์ปัชนั  พนกังานทกุคนจะไดร้บัสาํเนานโยบายฉบบันี เพือช่วยใหม้นัใจ

วา่ไดร้บัทราบและเขา้ใจถงึนโยบายของบรษัิทในการตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั นอกจากนี ยงัสามารถหาอา่นนโยบายรวมทงั

ขอ้มูลทีปรบัปรุงแกไ้ขไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท  www.mvisioncorp.com ซึงบริษัทฯ จะแจง้ใหพ้นกังานทราบหากมีการเปลียนแปลง

ขอ้มลูทีสาํคญัการอบรมใหค้วามรูเ้กียวกับนโยบายฉบบันี จะเป็นส่วนหนึงของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเขา้รบัตาํแหน่งของพนกังาน

ใหมท่กุคนของบรษัิทฯ 

 

 

 



 

 

 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อรอ้งเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทําทุจริตและคอรร์ ัปชัน โดยกําหนด

กระบวนการพิจารณา รวมทงัจัดใหม้ีมาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้ับผูร้ายงานหรือผูร้อ้งเรียน ตามนโยบายการแจ้ง

เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติตอ่หนา้ทีทบีรษัิทฯ กาํหนดไว ้

 

บทลงโทษ 

หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทาํผิดตามนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัในการทาํงานทีบริษัทฯ กาํหนดไว ้และตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผูท้ีไดร้บัผลกระทบจากการกระทาํ

ดงักลา่ว และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนนัผิดกฎหมาย 

 

นโยบายการปฏิบตัิงานรบัเรืองร้องเรยีน 

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีในเรืองบทบาทต่อผูมี้สว่นไดเ้สีย คณะกรรมการบริษัทไดอ้นมุตัินโยบายการแจง้เบาะแสและ

ขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติตอ่หนา้ท ีเพอืใชเ้ป็นเครอืงมือทชีว่ยใหบ้รษัิทฯ ไดร้บัทราบเรอืงรอ้งเรยีนการกระทาํผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัใน

การทาํงาน และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ อนันาํมาซึงความเสอืมเสียในทรพัยส์ินและชือเสียงของบรษัิทฯ ทงัจากพนกังาน

ภายในและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึงบริษัทฯ สนับสนุนใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกับการทจุริตใหส้ินบน และพนกังาน หรือผูม้ีความ

เกียวขอ้งทางธุรกิจจะไม่ถกูกลนัแกลง้อนัเนืองมาจากการรายงานขอ้มลูโดยสจุรติ โดยกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการรอ้งเรียน/

แจง้เบาะแส ดงันี 

 

การสือสารและการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

ใหฝ่้ายบริหารสอืสารทาํความเขา้ใจใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไดร้บัทราบเรืองนโยบายการแจง้

เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน และกระบวนการพิจารณา ตลอดจนช่องทางการแจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรยีน รวมทงัใหเ้ปิดเผยขอ้มลูนโยบายการ

แจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์

ของบรษัิทฯ 

 

การแจ้งเบาะแส/ข้อรอ้งเรยีน 

1. ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทีพบเห็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

สามารถติดต่อแจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียน ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานรบัเรืองรอ้งเรียน หรือฝ่ายบคุคล 

หรอืผูบ้งัคบับญัชา หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. การแจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียน ใหร้ะบุ ชือ-สกุล และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้อ้งเรียน รายละเอียดขอ้เท็จจริง พยานหลกัฐาน 

พรอ้มทงัแนบหลกัฐานต่างๆ (ถา้มี) ทงันี บริษัทฯ จะเก็บขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนเป็นความลบั กรณีผูร้อ้งเรียนไม่เปิดเผย ชือ-สกุล 

ในการรอ้งเรยีน จะตอ้งระบรุายละเอียดขอ้เท็จจรงิ หรอืหลกัฐานทีปรากฏชดัแจง้เพียงพอทีแสดงใหเ้ห็นถึงการกระทาํทจุรติ 

 

 



 

 

 

 

3. การแจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรยีน ใหก้ระทาํผ่านช่องทางการแจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรยีนทีจดัไว ้ดงัน ี

3.1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์  ส่งถึง ประธานคณะกรรมการ  บริษัท  เอ็ม  วิชัน  จํากัด  (มหาชน)  และ/หรือ  ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอ็ม  วิชนั   จาํกดั  (มหาชน)  โดยสง่จดหมายมาที  บรษัิท  เอ็ม  วิชนั  จาํกัด  (มหาชน)  

เลขทตีงั  11/1  ซอยรามคาํแหง  121  ถนนรามคาํแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

3.2.  สง่จดหมายทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์ (E-mail)   สง่ถึง   

- ประธานคณะกรรมการ  บรษัิท  เอ็ม  วิชนั  จาํกดั  (มหาชน)  และ/หรอื  

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท เอ็ม วิชัน จาํกดั (มหาชน)  

- โดยสง่มาที   E-mail address: complaint@mvisioncorp.com   

- บนเว็บไซตข์องบรษิัท  www.mvisioncorp.com 

กระบวนการพิจารณาตามนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

เมือไดร้บัเรอืงทีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุ่ม แจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียนว่าอาจมีการกระทาํทุจริตต่อ

หนา้ท ีกาํหนดใหม้ีกระบวนการดาํเนินการพิจารณา ดงันี 

1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนรวบรวมขอ้เท็จจรงิทีเกียวขอ้งกบัการทจุรติ การฝ่าฝืน หรอืการไมป่ฏิบตัิตามจรยิธรรม 

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนรายงานขอ้เท็จจรงิต่อกรรมการอิสระ ปฏิบตัิหนา้ทีสอบสวนขอ้เท็จจริง เพือพิจารณาการรอ้งเรียน ใหแ้ลว้เสร็จ

ภายใน 30 วนั โดยแยกแยะเรืองทีเกียวขอ้งออกเป็นประเด็น ดา้นการบริหารจัดการ ดา้นการพัฒนาความรู ้การตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ เป็นตน้ 

3. มาตรการดาํเนินการ ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนนาํเสนอกรรมการอิสระเพือสอบสวนขอ้เท็จจรงิ และกาํหนด มาตรการดาํเนินการเพือระงบั

การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย 

4. พิจารณากระบวนการลงโทษทางวินยักบัผูท้ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัและระเบียบขอ้บงัคบั

ในการทาํงาน ตามทีบรษัิทฯ เห็นสมควร รวมทงัพิจารณาการดาํเนินการบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูท้ีไดร้บัผลกระทบ 

5. การรายงานผล ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนมีหนา้ทีแจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรียนทราบหากผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีทีเป็นเรอืงสาํคญั ให้

รายงานผลตอ่ประธานกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิททราบ 

 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรยีน 

1. ผูร้อ้งเรยีนหรือผูท้ีใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยนนั

จะทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัหรอืเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทาํใหอ้งคก์รสามารถรายงานความ

คืบหนา้และชีแจงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบ หรอืบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิงขนึ 

2. ผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ีใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชือ-สกุล ทีอยู่ ภาพ หรือขอ้มูลอืนใดที

สามารถระบตุวัผูแ้จง้ได ้ยกเวน้แตก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏิบตัิ 

 

 



 

 

 

 

3. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน จะเก็บขอ้มลูทีเกียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั/คาํนึงถึงความปลอดภยั โดยไดก้าํหนด มาตรการคุม้ครองพนกังานที

รอ้งเรยีน และ/หรอืผูที้ใหข้อ้มลู และ/หรอืความรว่มมือในการตรวจสอบขอ้มลู โดยจะไดร้บัความคุม้ครองจากการปฏิบตัิทีไมเ่ป็น

ธรรม เช่น การเปลียนตาํแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานทีทาํงาน สงัพกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจา้ง อนัเนืองมาจาก

สาเหตแุหง่การรอ้งเรยีน 

4. กรณีทีผูร้อ้งเรียนแจง้เบาะแสการประพฤติผิดหรอืขอ้รอ้งเรียนและผูใ้หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเห็นว่าตนอาจ

ไดร้บัความไมป่ลอดภยัหรอือาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผูแ้จง้เบาะแสการประพฤติผิดหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูใ้หค้วามรว่มมือ

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทฯกาํหนดมาตรการคุม้ครองทีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษัทฯ อาจกาํหนด

มาตรการคุม้ครองโดยผูแ้จง้เบาะแสการประพฤตผิิดหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูใ้หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิไมต่อ้งรอ้ง

ขอก็ไดห้ากเห็นวา่เป็นเรอืงทีมีแนวโนม้ทีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหายหรอืความไมป่ลอดภยั 

5. ผูท้ีไดร้บัความเดือดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการทีมีความ เหมาะสม และเป็นธรรม 

 

การประเมินความเสียงการทุจริต คอรรั์ปชัน (Anti-Corruption Risk Assessment)  

เพือใหก้ารบริหารความเสียงดา้นการทจุริต นาํมาใชอ้ย่างเป็นรูปธรรม บริษัท ฯ จึงกาํหนดมาตรการป้องกนัตรวจสอบ กาํกับ

ดแูล และติดตามการทจุรติ คอรร์ปัชนั ดงันี  

 

แนวทางปฏิบัติเกียวกบัการป้องกันและการมสีว่นเกียวข้องกับการทุจริต คอรรั์ปชัน 

 คณะกรรมการบริหารความเสียง ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเพิมเติมในการป้องกันนการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริต 

ประกอบดว้ย 

 1. กระบวนการในการประเมินความเสยีงจากการทจุรติ 

 2. แนวปฏิบตัิเกียวกบัการกาํกบัและควบคมุ เพอืป้องกนัและดิตามความเสียงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิแนวทางปฏิบตัิในการป้องการมีสว่นเกียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั 

 

 โดยสรุปดังนี 

 

1. กระบวนการในการประเมินความเสียงจากการทุจรติ  

บรษัิท ฯ จดัใหมี้ระบบการบรหิารความเสียงทเีหมาะสม กบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท ฯ เพือป้องกนั และ 

ปราบปรามการทุจริตคอรร์ปัชัน โดยระบุเหตุการณ์ทีมีความเสียงจากการทุจริตคอรร์ปัชนัทีอาจเกิดขึนจากการ ดาํเนินธุรกิจ ประเมิน

ระดบัความเสียงทงัโอกาสเกิดและผลกระทบ กาํหนดมาตรการต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชนัที เหมาะสมกบัความเสียงทีประเมินไดมี้การ

เฝา้ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนการบรหิารความเสียงทกีาํหนดขนึ  

ดงันนัเพือการปอ้งกนัการเขา้ไปเป็นผูส้มรูร้ว่มคิด การทจุริตคอรร์ปัชนัของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ของบรษัิท 

ฯ จึงไดก้าํหนดการประเมินความเสียงและการบรหิารความเสียงในการเกิดทจุรติคอรร์ปัชนั 4 ขนัตอน ดงันี 

 

 



 

 

 

 

ขนัตอนที1 : การเตรยีมการเพือกาํหนดเกณฑก์ารวดัความเสียงในดา้นผลกระทบ (Impact) และโอกาสทีจะ เกิด 

(Likelihood of Occurrence) รวมทงักาํหนดระดบัความเสียงทอีงคก์รยอมรบัได(้Risk Appetite) 

 ขนัตอนที 2 : การระบคุวามเสยีงดา้นการทจุรติ สาเหตหุลกัของความเสียง และผลกระทบของความเสียง ตลอดจน การ 

วิเคราะหค์วามรุนแรงและโอกาสทีจะเกิดความเสียงก่อนคาํนงึถึงมาตรการควบคมุภายในทีมีอยู ่

 ขนัตอนที3 : การประเมินระบบการควบคมุภายในทีมีอยูใ่นปัจจุบนัการวิเคราะหค์วามรุนแรงและโอกาสทีจะ เกิดความ 

เสยีงหลงัจากมีมาตรการควบคมุภายในปัจจบุนั รวมทงั ทบทวนมาตรการจดัการความเสียงทใีชอ้ยู่ใหมี้ความ เหมาะสมทจีะป้องกนัความ

เสยีงใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรบัได ้

  ขนัตอนที 4 : การจดัหามาตรการเพือลดความเสียงลงใหอ้ยูใ่นระดบัทีองคก์รยอมรบัได ้หากมาตรการ ควบคมุภายใน ที 

ดาํเนินงานอยูใ่นปัจจบุนัไมเ่พยีงพอตอ่การปอ้งกนัความเสยีงดา้นการทจุรติ 

 

2.แนวปฏิบัติเกียวกับการกาํกับและควบคุมดูแล เพือป้องกัน และติดตามความเสียงจากการทุจริต คอรรั์ปชัน สรุป

ได้ดังนี 

1. จดัใหมี้ขนัตอนและกระบวนการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสียงทคีรอบคลมุกิจกรรมทีสาํคญัของ บรษัิท 

 ไดแ้ก่ การใหข้องกาํนลั การเลยีงรบัรอง การบริจาคเพือการกศุล การใหเ้งินสนบัสนนุ การช่วยเหลือและ สนบัสนุนกิจกรรมการเมือง การ

ใหห้รือรบัสินบน ทงันีเพือการป้องกนัการเกิดและติดตามความเสียงจากการทจุริตคอรร์ปัชนั รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเกียวกบัแนวทางใน

การแกไ้ขทีเหมาะสม 

 

2. จดัใหมี้ช่องทางการรบัแจง้ขอ้มลู เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน การฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมายหรอื จรยิธรรมธุรกิจของ 

บริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การมีส่วนร่วม การทุจริต คอรร์ปัชัน หรือระบบ การควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการ

คุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแสและจะเก็บรกัษาขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็น ความลบั รวมทงัมีมาตรการในการตรวจสอบและกาํหนด

บทลงโทษทางวินยัของบรษัิทฯ และ/หรอืกฎหมายทีเกียวขอ้ง  

3. หวัหนา้งานทีเกียวขอ้งรบัผิดชอบในการติดตามการปฏิบตัิงาน การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ถา้มี) และ รายงานใหผู้ ้

มีออาํนาจทราบตามลาํดบั 

 

3.แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมสีว่นเกียวข้องกับ 

 การทจุจริตคอรรั์ปชัน  

 

บริษัท ฯ กาํหนดใหม้ีแนวในการติดตามประเมิน ผลการปฏิบตัิแนวทางปฏิบตัิในการป้องกันการมีสว่น เกียวขอ้งกบัการทุจริต 

คอรร์ปัชนั ดงันี 

1. กาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ ขอ้พึง

ปฏิบตัิในการทาํงาน ทีบริษัท ฯ กาํหนดขึน ซึงรวมถึงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดีมาตรการต่อตา้นการ ทุจริต

คอรร์ปัชนั และจรรยาบรรณธุรกิจว่าดว้ยการสนบัสนนุการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน แนวทางปฏิบตัิในการ ป้องกนั

การมีสว่นเกียวขอ้งกบัการทจุรติ คอรร์ปัชนัและขอ้พงึปฏิบตัิของพนกังาน อยา่งสมาํเสมอ 



 

 

 

 

 2. จดัใหม้ีหน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit) เพอืทาํหนา้ทีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสียง 

การก ากบัดแูลกิจการ และใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเนือง โดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบประจาํปีทไีดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบทีมีนยัสาํคญัและ ขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

3.กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสียง รบัผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสียงจากการทจุริต คอรร์ปัชนัอย่าง

ตอ่เนอืง เพือใหก้ารนาํมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัไปปฏบิตัิอยา่งมีประสิทธิผล ตลอดจน ติดตาม ทบทวนและปรบัปรุง

มาตรการต่อตา้นการทุจรติ คอรร์ปัชนัอยา่งสมาํสมอ โดยนาํเสนอผลการประเมินตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิัท 

 

4. หากสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มลูจากการตรวจสอบหรือขอ้รอ้งเรียน มีหลกัฐานทีมีเหตอุันควร ให ้เชือว่ามีรายการหรือ

การกระทาํซงึอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทาํ

ผิดกฎหมายหรอืจริยธรรมธุรกิจของบรษัิทฯ หรือแนวทางปฏิบตัิในการป้องกนั การมีสว่น เกียวขอ้งกบัการทจุริต คอรร์ปัชนัหรือ

ขอ้สงสยัในรายงานทางการเงิน หรอืระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือ

ดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร 

 

 บรษัิท ฯ จดัใหม้ีการสือสารแนวทางปฏบิตัิในการปอ้งกกนัการมีสว่นเกียวกบั การทจุรติ คอรร์ปัชนันโีดย เผยแพรผ่า่น

ช่องทางต่าง ๆ เช่น อินทราเน็ตของบริษัท ฯ และบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ทงันี เพือใหผู้บ้รหิารและ พนกังานทกุคนรบัทราบและ

ถือปฏิบตัิ 

 

เกณฑก์ารประเมินความเสียง 

 การประเมินความเสียงเป็นกระบวนการทีประกอบดว้ย การวิเคราะหก์ารประเมิน และการจดัระดบัความเสียง ทมีีผลกระทบตอ่

การบรรลุวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานขององคก์ร ซึงบริษัทไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมินความเสียง ไว ้ไดแ้ก่ ระดบัโอกาสทีจะเกิด

ความเสียง (Likelihood) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึงสามารถกาํหนด เกณฑไ์ดท้งัเกณฑเ์ชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

โดยใชเ้ป็นพืนฐานในการประเมินความเสียงตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โอกาสทจีะเกิดความเสยีง (Likelihood) กาํหนกเกณฑไ์ว้ 5 ระดับ 

โอกาสที

จะเกดิ 
ระดับ ปริมาณโอกาสเกิด 

สถานะของเหตการณ์

ทเีกดิจรงิ 

โอกาสเกดิเหตุการณ์

กระทาํผิด 

 

สงูมาก 

 

5 

โอกาส > 75 % หรอื เหตกุารณที์เกิดไดถ้กูรายงาน เกิดขนึง่ายมากหากไม ่

1 เดือนต่อครงั และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการ มีมาตรการคมุ 

หรอืมากกวา่ ตรวจสอบ 

 

สงู 

 

4 

โอกาส 51 – 75 % เหตกุารณที์เกิดอยูร่ะหวา่งการ มีโอกาสเกดิมากหาก 

หรอื 2 – 6 เดือน ตอ่ครงั จดัการ ไมม่มีาตรการควบคมุ 

 แตไ่มเ่กิน 5 ครงั 

ปานกลาง 3 
โอกาส 26 – 50 % 
หรอื 1- 2 ปีต่อครงั 

เหตกุารณที์เกิดจดัการไดแ้ลว้ มีโอกาสเกดิหากไมม่ ี

มาตรการควบคมุ 

นอ้ย 2 
โอกาส 10 – 25 % 
หรอื 2 – 4 ปีต่อครงั 

สาเหตทุีแกจ้รงิของเหตกุารณ์

อยูร่ะหว่างการแกไ้ข 

เกิดขนึยากแมไ้มม่ี

มาตรการควบคมุ 

 

นอ้ยมาก 

 

1 

โอกาส < 10% หรอื สาเหตทุีแกจ้รงิของเหตกุารณ ์ เกิดขนึยากมาก 
 5 ปี ตอ่ครงั ไดร้บัการแกไ้ขแลว้ แมไ้มม่มีาตรการ 

(โอกาสทจีะเกิดซาํไดล้ดลง) ควบคมุ 

 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Impact กาํหนดเกณฑไ์ว้ 5 ระดับ ดังนี 

1. ผลกระทบดา้นนโยบาย / เชิงปริมาณ / การเงนิ 

 

ผลกระทบ คาํอธิบาย ระดับ 

สงูมาก มากกวา่ 10 ลา้น บาท 5 

สงู มากกวา่ 5 ลา้นบาท – 9 ลา้นบาท 4 

ปานกลาง 1 ลาน – 4 ลา้น บาท 3 

นอ้ย 1 แสน – 9 แสน บาท 2 

นอ้ยมาก ไมเ่กิน  1 แสน บาท 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. ผลกระทบต่อชือเสียง / ภาพลักษณอ์งคก์ร 

ผลกระทบ คาํอธิบาย ระดับ 

สงูมาก มีการนาํเสอนขา่วในการเสอืมเสยีจนไมส่ามารถแกข้า่วได ้ 5 

สงู มีการเผยแพรข่า่วในวงกวา้งซงึตอ้งใชเ้วลามากในการเผยแพรช่ีแจง 4 

ปานกลาง มีการเผยแพรข่า่วแตส่ามารถแกข้่าวไดภ้ายใน 1 -3 วนั 3 

นอ้ย มีการเผยแพรข่า่วในวงจาํกดั สามารถแกข้า่วไดท้นัที 2 

นอ้ยมาก ไดร้บัการจดัการอยา่งรวดเรว็ ไมม่ีการเผยแพรข่า่ว 1 

 

3. ผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการ/การปฏิบัติงาน 

ผลกระทบ คาํอธิบาย ระดับ 

สงูมาก 
มีผลกระทบตอ่กระบวนการและการดาเนินงานรุนแรงมาก เชน่ หยดุ 

ดาํเนินการ มากกวา่ 1 เดือน 
5 

สงู 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดาํเนินงานรุนแรง เช่น หยุด 

ดาํเนินการ 1 เดือน 
4 

ปานกลาง มีการชะงกัอยา่งมีนยัสาํคญัของกระบวนการและการดาํเนินงาน 3 

นอ้ย มีผลกระทบเล็กนอ้ยต่อกระบวนการและการดาเนินงาน 2 

นอ้ยมาก ไมม่การชะงกัของกระบวนการและการดาํเนินงาน 1 

 

 

 3.1 ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลกระทบ คาํอธิบาย ระดับ 

สงูมาก 
เกิดความสญูเสียตอ่ระบบ IT ทสีาํคญัทงัหมดและเกิดความเสียหาย

อยา่งมากตอ่ความปลอดภยัของขอ้มลูทสีาํคญัขององคก์ร 
5 

สงู 
เกิดปัญหากบัระบบ IT ทีสาํคญั และระบบความปลอดภยัซงึสง่ผล 
ตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูบางสว่น 

4 

ปานกลาง ระบบมีปัญหาและความสญูเสยีไมม่าก 3 

นอ้ย เกิดเหตทีุแกไ้ขไดแ้ละไมม่คีวามสญูเสยีไมม่าก 2 

นอ้ยมาก เกิดเหตทุไีมส่าํคญั 1 

 

 

 



 

 

 

 

 3.2 ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ด้านสิทธิมนุษยชน 

ผลกระทบ คาํอธิบาย ระดับ 

สงูมาก มีผบกระทบทีไมส่ามารถควบคมุได ้และทาํใหอ้งคก์รตอ้งปิดกิจการ 5 

สงู 
มีผลกระทบ ไมส่ามารถควบคมุได ้และทาํใหเ้สือมเสียชือเสยีงของ

องคก์ร 
4 

ปานกลาง มีผลกระทบ ไมส่ามารถควบคมุได ้และยงัสามารถดาํเนินกิจการได ้ 3 

นอ้ย มีผลกระทบ แตส่ามารถควบคมุได ้ 2 

นอ้ยมาก ไมม่ผีลกระทบโดยตรง 1 

 

 4 ผลกระทบต่อผู้รับบริการลูกค้า 

ผลกระทบ คาํอธิบาย ระดับ 

สงูมาก 
ผูร้บับริการ/ลกูคา้ ไม่พอใจในบรกิารและ/ หรือมีการรอ้งเรยีนการ

ดาํเนินงานของบริษัท 
5 

สงู ผูร้บับรกิาร/ลกูคา้ ไมพ่อใจและไมก่ลบัมาใชบ้รกิารซาํหรอืซอืขาย 4 

ปานกลาง 
ผูร้บับริการ/ลกูคา้ แสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อการบรกิาร/การ

ขาย 
3 

นอ้ย มีผูร้บับรกิาร/ลกูคา้ไมเ่ขา้ใจและพงึพอใจในการใหบ้รกิาร/การขาย 2 

นอ้ยมาก ผูร้บับรกิาร/ลกูคา้ไมไ่ดร้บับรกิารการอาํนวยความสะดวกภายใน 1 

 

 5 ผลกระทบด้านกฎหมาย 

ผลกระทบ คาํอธิบาย ระดับ 

สงูมาก 
มีการสอบสวนดาํเนินคดีอาญา เรยีกรอ้ง คา่เสยีหายและ/

หรอืคาํสงัใหร้ะงบัการทาํธุรกรรมใด ๆ 
5 

สงู 
มีการสอบสวนอาจจะ รวมถงึการดาํเนินคดีอาญาและ/

หรอืเรยีกรอ้งคา่เสียหายทมีีนยัสาํคญั 
4 

ปานกลาง มีการฟอ้งรอ้งคดีทีสาํคญั รวมทงัการเรยีกรอ้งคา่ปรบั/คา่เสียหายทีมี

นยัสาํคญั 
3 

นอ้ย มีการฟอ้งรอ้งคดี มีคา่ปรบั ค่าเสียหาย เลก็นอ้ย 2 

นอ้ยมาก มีการไมป่ฏบิตัิ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีไมม่นียัสาํคญั 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

การจัดระดับความเสียง 

 ในการประเมินความเสียงจะตอ้งมีการกาํหนดแผนภมูิความเสียง (Risk Profile) ทีไดจ้ากการพิจารณาจดั ระดบัความสาํคัญ

ของความเสียงจากโอกาสทีจะเกิดความเสียง (Likelihood) และผลกระทบทีเกิดขึน (Impact) และ ขอบเขตของระดับความเสียงที

สามารถยอมรบัได(้Risk Appetite Boundary)  

ระดับความเสยีง= (โอกาสในการเกิดเหตกุารณต์า่ง ๆ) X (ผลกระทบของเหตกุารณต์า่ง ๆ)  

 

ตารางจัดระดับความเสียง (Risk Map) 

โอกาสทีจะเกิด

ความเสียง 

ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสียง 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

5=สูงมาก (5) (10) (15) (20) (25) 

4=สูง (4) (8) (12) (16) (20) 

3=ปานกลาง (3) (6) (9) (12) (15) 

2=น้อย (2) (4) (6) (8) (10) 

1=น้อยมาก (1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

 

 
ระดับความเสยีงแบ่งเป็น  4  ระดับสามารถแสดงเป็น  Risk  Profile  มีเกณฑก์ารจัดแบ่งดังนี 

 

ระดับความเสยีง

โดยรวม 

ระดับคะแนน ความหมาย 

1. ตาํ         

(Low) 

1-2               

(สีเขียว) 

ระดับความเสยีงทียอมรบัได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสียงไม่ต้องมกีาร

จัดการเพิมเติม 

2. ปานกลาง  

(Medium) 

3-6               

(สีเหลือง) 

ระดับความเสยีงทียอมรบัได้โดยต้องมกีารควบคุมเพือป้องกันไม่ให้ความ

เสยีงเคลอืนย้ายไปยงัระดับทยีอมรบัไม่ได้ 

3. สูง         

(High) 

7-12               

(สีส้ม) 

ระดับความเสยีงทีไม่สามารถยอมรบัได้โดยต้องมกีารจัดการความเสียง

เพือใหอ้ยูใ่นระดับทียอมรบัได้ตอ่ไป 

4. สูงมาก  

(Extreme) 

13-25               

(สีแดง) 

ระดับความเสยีงทีไม่สามารถยอมรบัได้  จาํเป็นต้องเร่งจัดการความเสียง

เพือใหอ้ยูใ่นระดับทียอมรบัได้ทนัท ี

 

ระดับความเสียง

ทยีอมรับ 


