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้ นของบริษ ัท MacLean-Fogg
นโยบายผลประโยชน์ท ับซอ
วันทีมีผลบังคับใช:้ 15 กุมภาพันธ์ 2018
เจ ้าของ: ฝ่ ายดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบขององค์กร
หมายเลขของนโยบาย: MF-LC2.06-P-20180215-CONFLICT OF INTEREST THAI
(ผลประโยชน์ขด
ั กัน)
มาตรฐานของเรา:
้
เราต ้องหลีกเลียงสถานการณ์ทอาจก่
ี
อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซอนส
ว่ นบุคคลหรือทางการเงิน
้
หรือเข ้าข่ายว่าจะมีผลประโยชน์ทับซอนกั
บธุรกิจของ MacLean-Fogg
1. ว ัตถุประสงค์
MacLean-Fogg ("บริษัท")
ี ขันสูงสุด
มุง่ มันทีจะดําเนินธุรกิจให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชพ
ความสําเร็จระยะยาวของบริษัทขึนอยูก
่ ับความสามารถในการผลิต
่ ก
และการนํ าผลิตภัณฑ์ทมี
ี ความทันสมัยไปสูล
ู ค ้าของเรา
ในขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต่อผู ้คนในองค์กรของเรา เพือให ้เป็ นดังนั น MacLean-Fogg
้
จะดําเนินธุรกิจในลักษณะทีจะหลีกเลียงมิให ้เกิดผลประโยชน์ทับซอนที
อาจเกิดขึน เกิดขึนจริง
หรือมองรูปการณ์แล ้วน่าจะเข ้าข่าย
้
ผลประโยชน์ทับซอนอาจเกิ
ดขึนในกรณีซงึ
ึ
ิ ใจท
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ใดก็ตามของพนั กงานซงเข
้าไปแทรกแซงการตัดสน
างธุรกิจของพนักงานผู ้นั น ทังในกรณีทมี
ี ความเป็ นไปได ้ เกิดขึนจริง
้ ("นโยบาย")
หรือมองรูปการณ์แล ้วน่าจะเข ้าข่าย วัตถุประสงค์ของนโยบายผลประโยชน์ทับซอน
้
คือการอธิบายแนวคิด กฎเกณฑ์ และขันตอนกระบวนการทีเกียวข ้องกับผลประโยชน์ทับซอน
ึ
ซงอาจเกิ
ดขึนได ้ระหว่างทีคุณทํางานที MacLean-Fogg
นโยบายนีมุง่ เน ้นทีจะสนั บสนุนหลักจรรยาบรรณธุรกิจของ MacLean-Fogg และนโยบายอืน ๆ
ของบริษัททีเกียวข ้องกัน
้
รวมถึงกฎหมายทีกํากับควบคุมด ้านผลประโยชน์ทับซอนของรั
ฐบาลกลางและของท ้องถิน
2. ขอบเขต
นโยบายนีนํ ามาใชกั้ บเจ ้าหน ้าที กรรมการบริษัท พนั กงาน ตัวแทนบริษัท
ึ
และบุคคลภายนอกซงปฏิ
บัตงิ านในนามของ MacLean-Fogg
3. คําจําก ัดความ
ึ ใชส้ ําหรับนโยบายนี ให ้ยึดคําจํากัดความดังนี
สําหรับคําศัพท์ซงที
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้ น" หมายถึงสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ทังในกรณีทมี
"ผลประโยชน์ท ับซอ
ี ความเป็ นไปได ้
เกิดขึนจริง
หรือรับรู ้ได ้ว่าน่าจะเข ้าข่ายการทีพนั กงานถือประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์สว่ นตัว
อืน ๆ เหนือผลประโยชน์ของบริษัท
ิ ใจหรือการกระทําทีเกียวกับธุรกิจของตน
อันอาจสง่ ผลให ้พนักงานผู ้นั นเกิดอคติในการตัดสน
ิ ใจนั นมีผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นทีตังหรือไม่
หรืออาจก่อให ้เกิดข ้อกังขาว่า การตัดสน



"พน ักงาน" หมายถึง เจ ้าหน ้าที พนั กงาน ตัวแทนบริษัท
ั ญาบุคคลภายนอกซงปฏิ
ึ
หรือคูส
่ ญ
บัตงิ านในนามของบริษัท
ึ เฉพาะในนโยบายนี
้
ซงใช
เท่านั น



ํ ค ัญ"
"ผลประโยชน์ทางการเงินทีเป็นสาระสา
ึ
หมายถึงผลประโชน์ทางการเงินซงอาจจะส
ง่ ผล
ื
ิ ใจหรือการกระทําของพนั กงาน
หรือมีเหตุให ้ผู ้อืนเชอได
้ว่าจะสง่ ผลต่อการตัดสน
ในขณะปฏิบัตงิ านให ้กับบริษัท
ถึงแม ้ผลประโยชน์ทางการเงินรายการใดรายการหนึงอาจมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น
"ผลประโยชน์ทางการเงินทีเป็ นสาระสําคัญ" ได ้ก็ตาม
แต่คําศัพท์นจะต
ี
้องรวมความถึงการเป็ นเจ ้าของ
ึ าธุรกิจกับ
หรืออีกทางเลือกหนึงคือมีการถือครองหุ ้นเกินกว่า (3%) ในบริษัทซงทํ
ั พลายเออร์หรือลูกค ้า)
MacLean-Fogg (อาทิ เป็ นซพ
หรือได ้เงินกู ้ยืมทีได ้จากหรือให ้แก่บริษัทดังกล่าวนั น

4. นโยบาย
้ บายนโยบายตลอดจนข ้อห ้ามต่าง ๆ ของ MacLean-Fogg
นโยบายนีใชอธิ
้
อันเกียวเนืองกับผลประโยชน์ทับซอนในบางลั
กษณะ
้
การสนทนาแลกเปลียนเกียวกับสถานการณ์ทก่
ี อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซอนที
อาจเกิดขึน
้
และการกําหนดวิธก
ี ารทีเผยให ้ทราบถึงผลประโยชน์ทับซอนที
อาจจะอาจเกิดขึน เกิดขึนจริง
หรือรับรู ้ได ้ว่าน่าจะเข ้าข่าย ทังนีเพือทีจะได ้หาแนวทางแก ้ไขทีเหมาะสม
A. ข้อห้าม
ไม่ใหเจ
้ ้าหน ้าทีของบริษัทไปมีตําแหน่ง (อาทิ ได ้รับการจ ้างงาน
ได ้รับแต่งตังเป็ นคณะกรรมการบริหาร หรือทํางานเป็ นทีปรึกษา) ให ้กับองค์กรธุรกิจแห่งอืน
หรือไปมีผลประโยชน์ทางการเงินทีเป็ นสาระสําคัญในองค์กรนั น
้
ทังนีไม่วา่ จะเกิดผลประโยชน์ทับซอนอั
นเป็ นผลพวงจากตําแหน่งดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
หากไม่ได ้รับความเห็นชอบจากหัวหน ้าเจ ้าหน ้าทีบริหาร หัวหน ้าเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายการเงิน
และหัวหน ้าเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
ไม่ใหพนั
้ กงานไปมีตําแหน่ง (อาทิ ได ้รับการจ ้างงาน ได ้รับแต่งตังเป็ นคณะกรรมการบริหาร
หรือทํางานเป็ นทีปรึกษา) ให ้กับองค์กรธุรกิจอืน
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หรือไปมีผลประโยชน์ทางการเงินทีเป็ นสาระสําคัญในองค์กรนั น
ึ ความเป็ นไปได ้ทีจะเป็ นหรือเป็ นหุ ้นสว่ นธุรกิจหรือคูแ
ซงมี
่ ข่งของ MacLean-Fogg
โดยไม่ได ้รับความเห็นชอบจากหัวหน ้าเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ ("CCO")
ึ
พนั กงานต ้องมีเหตุผลอันควรกับการทํางานภายนอกซงไม่
มค
ี วามเกียวข ้องกับ MacLean-Fogg
ึ นงานรอง หรือทําธุรกิจขนาดเล็กสว่ นตัว)
(อาทิ งานนอกเวลาซงเป็
แต่ต ้องไม่รับการจ ้างงานภายนอกทีอาจไปแทรกแซงเวลาทีต ้องมุง่ มันในการทํางานให ้กับ
MacLean-Fogg
่ รรมการบริษัท) ต ้องเปิ ดเผยตําแหน่งภายนอกบริษัท
พนั กงาน (ทีไม่ใชก
หรือผลประโยชน์ทางการเงินทีเป็ นสาระสําคัญอันอาจจะไปการละเมิด
้
หรือถูกมองว่าละเมิดข ้อห ้ามนี โดยยืนแบบฟอร์มการเปิ ดเผยผลประโยชน์ทับซอน
ต่อเจ ้าหน ้าทีบริหารฝ่ ายบดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบที
CorporateCompliance@MacLeanFogg.com
้
ดูแบบฟอร์มการเปิ ดเผยผลประโยชน์ทับซอนได
้ทีภาคผนวก
B. ความข ัดก ันของผลประโยชน์อ ันอาจเกิดขึน
้
ผลประโยชน์ทับซอนนั
นอาจเกิดขึนได ้ในสถานการณ์ทมี
ี การกระทําของพนักงานเข ้าไปเกียวข ้
่
่
อง อย่างเชน ผลประโยชน์ทางการเงินสวนบุคคลทีเกิดจากธุรกรรมระหว่างบริษัทและบุคคล
ั พันธ์สว่ นตัว
บริษัท
หรือองค์กรธุรกิจอืน
ความสม
ึ นผลประโยชน์ของบริษัท
การแสวงหาโอกาสเพือให ้ได ้เงินทองหรือประโยชน์สว่ นบุคคลซงเป็
ิ ธิประโยชน์บางอย่างทีเป็ นผลจากข ้อมูลภายใน
หรือการได ้รับผลประโยชน์ทางการเงินหรือสท
ทีเกียวกับธุรกิจของบริษัท
การรับของกํานัลหรือเงินตอบแทนพิเศษ
หรือสาเหตุอน
ื
ๆ
อันอาจก่อให ้เกิดความขัดกันของผลประโยชน์
้
เพือพิจาณาผลประโยชน์ทับซอนที
อาจเกิดขึนได ้
MacLean-Fogg กําหนดให ้พนักงานสงั เกตข ้อต่อไปนี:
i.

ผลประโยชน์ทางการเงิน
(a) ผลประโยชน์ทางการเงินสว่ นบุคคล:
พนั กงานจะต ้องเปิ ดเผยผลประโยชน์ทางการเงินทีเป็ นสาระสําคัญ
่ กรรมการบริษัท เจ ้าหน ้าที พนั กงาน
หรือตําแหน่งหน ้าที อย่างเชน
ึ
หรือทีปรึกษา ซงพนั
กงานหรือผู ้ร่วมงานรายนั น (อาทิ คูส
่ มรสหรือญาติ)
มีอยูใ่ นองค์กรใดก็ตาม
ึ ความสม
ั พันธ์ทางธุรกิจหรือกําลังทําธุรกิจกับบริษัท
ซงมี
เมือใดก็ตามทีพนั กงานผู ้หนึงผู ้ใดมีความเกียวข ้องกับการดําเนินธุรกรรม
ึ
ของ
MacLean-Fogg
ซงอาจเป็
นสาเหตุ
ิ ธิประโยชน์แก่พนักงานดังกล่าวหรือผู ้ร่
หรือทําให ้ถูกมองว่าก่อให ้เกิดสท
วมงาน
พนั กงานผู ้นั นจะต ้องเปิ ดเผยธุรกรรมให ้
CCO
้
ได ้ทราบโดยทันทีเมือรับทราบว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซอนเกิ
ดขึน
ื อนุมัตเิ พือทีธุรกรรมนั นจะเดินหน ้าต่อไปได ้
CCO ต ้องออกหนังสอ
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(b) ผลประโยชน์ทให
ี ้แก่ญาติพน
ี ้อง:
เมือใดก็ตามทีพนั กงานผู ้หนึงผู ้ใดเข ้ามีความเกียวข ้องกับธุรกรรมของ
MacLean-Fogg
ึ
ิ ธิประโยชน์แก่ของ
ซงอาจเป็
นสาเหตุหรือทําให ้ถูกมองว่าก่อให ้เกิดสท
พนั กงาน
พนั กงานผู ้นั นจะต ้องเปิ ดเผยธุรกรรมให ้
CCO
ได ้ทราบโดยทันทีเมือรับทราบว่าอาจมีการขัดกันของผลประโยชน์เกิด
ื อนุมัตเิ พือทีธุรกรรมนั นจะเดินหน ้าต่อไปได ้
ขึน CCO ต ้องออกหนังสอ
ii.

ั พันธ์สว่ นบุคคล:
ความสม
ิ ใจข
พนั กงานแต่ละคนพึงต ้องละเว ้นไม่เข ้าไปมีสว่ นเกียวข ้องกับการตัดสน
ั พันธ์สว่ นตัวอันอาจก่อให ้เกิดหรือดูแล ้วน่าจะก่
องบุคคลทีตนเองมีความสม
อให ้เกิดการทีพนั กงานกระทําการโดยอคติ
่
หรือเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
ยกตัวอย่างเชน
้
ผลประโยชน์ทับซอนส
ว่ นตัวอาจเกิดขึนได ้เมือพนั กงานเข ้าไปมีสว่ นเกียวข ้
ิ ใจจ ้างงานหรือเลือนตําแหน่งให ้กับผู ้ร่วมงาน
องกับการตัดสน
(อาทิ
คูค
่ รอง
หรือญาติของตน)
ั พันธ์ทใกล
ิ
หรือบุคคลทีพนักงานนั นมีหรือเคยมีความสม
ี
้ชด
้
่
ผลประโยชน์ทับซอนสวนบุคคลยังอาจเกิดขึนได ้เมือพนักงานอยูใ่ นตําแห
น่งหัวหน ้า
หรืออยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของผู ้ร่วมงาน
ั พันธ์ทใกล
ิ
หรือบุคคลทีพนักงานมีหรือเคยมีความสม
ี
้ชด
ผลประโยชน์ยังอาจเกิดขึนเมือพนั กงานได ้เข ้าไปมีสว่ นกับกระบวนการให ้
ผลตอบแทนจากธุรกิจของบริษัท
หรือการอนุมัตค
ิ า่ ใชจ่้ ายของบริษัทให ้เพือนหรือญาติของตน
พนั กงานจะต ้องปรึกษากับ
CCO
เพือขอรับคําแนะนํ าเมือสถานการณ์ดังทีกล่าวนั นเกิดขึน

iii.

โอกาสทางธุรกิจของบริษัท:
พนั กงานแต่ละคนพึงต ้องละเว ้นไม่แสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสทางธุร
กิจของบริษัท
หรือสง่ เสริมให ้บุคคลอืนได ้ประโยชน์จากโอกาสนี
เมือตนได ้รับทราบหรือมีเหตุอันสมควรทีจะรับทราบว่าโอกาสนั นจะเป็ นประ
โยชน์ตอ
่ บริษัท
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนี
โอกาสทางธุรกิจคือ
ึ ดขึนกับพนักงาน
โอกาสซงเกิ
โดยที:
(1)
เป็ นโอกาสทีตรงกับสายธุรกิจของ MacLean-Fogg (2) MacLean-Fogg
้
มีความสนใจหรือมีความคาดหวังทีสมควรว่าจะใชโอกาสนี
และ
(3)
ื
มีเหตุผลทีเชอได ้ว่าข ้อเสนอดังกล่าวควรเป็ นของบริษัท

iv.

เงินค่าตอบแทนพิเศษ:
พนั กงานแต่ละคนและผู ้ร่วมงานของตนต ้องพึงงดการรับเงินค่าตอบแทน
ั ทนาการความบันเทิง
ของกํานั ล
สน
ึ นกว่ามารยาททีปฏิบัตต
หรือการเอือประโยชน์อนใดซ
ื
งเกิ
ิ ามปกติในธรรมเนี
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ยมทางธุรกิจ
ิ นอาจก่อให ้เกิดภาระทีทําให ้ตนจะต ้องตอบแทนต่อบุคคลภายน
รวมถึงสงนั
ึ วมธุรกิจหรือประสงค์จะร่วมธุรกิจกับบริษัท
อก
ซงร่
ตามปกติ
นโยบายนีจะอนุญาตให ้พนักงานของ MacLean-Fogg ยอมรับของกํานั ล
ั ทนาการความบันเทิงจากหุ ้นสว่ นของ MacLean-Fogg
ค่าเดินทาง และสน
ได ้ตามสมควรแก่เหตุและผล (อาทิ ของกํานัลมูลค่าไม่เกิน 250.00
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยต ้องมีคําอนุมัตจิ ากผู ้จัดการ) ห ้ามมิให ้พนั กงานของ
ิ มีมล
MacLean-Fogg
รับเงินสดหรือสงที
ู ค่าเทียบเท่าเงินสด
ี าหรือควบคุม
และค่าตอบแทนทีได ้จากการเรียกร ้องเพือแลกเปลียนการชนํ
ั
สงการธุ
รกิจของบริษัทอืน
v.

ประเด็นเพิมเติมทีต ้องคํานึงถึง ได ้แก่
ึ
มีความเป็ นไปได ้ว่าสถานการณ์อนซ
ื งไม่
ได ้กล่าวถึงในนโยบายนีอาจก่อให ้
้
เกิด
หรือดูเสมือนจะก่อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซอน
ึ
สถานการณ์ทว่ี านั นอาจรวมถึงกรณีซงพนั
กงานหรือผู ้ร่วมงานได ้รับผลประโ
ยชน์อันมิชอบ
หรือมองรูปการณ์แล ้วน่าจะก่อให ้เกิดผลกระทบแง่ลบกับผลประโยชน์ของ
MacLean-Fogg
ั ประการใดเกียวกับสถานการณ์ซงอาจก่
ึ
เมือพนั กงานมีข ้อสงสย
อให ้เกิดผล
้ ให ้ติดต่อ CCO
ประโยชน์ทับซอน

C. หน้าทีในการเปิ ดเผย
ั ญาซงอาจเป็
ึ
หากพนั กงานพบว่าตนหรือผู ้ร่วมงานได ้ร่วมทําสญ
นสาเหตุ
้
หรือมองรูปการณ์แล ้วน่าจะก่อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซอน
ั ถึงความเหมาะสมในการบังคับใชนโยบาย
้
หรือถ ้าพนักงานผู ้นั นสงสย
พนั กงานควรแจ ้งข ้อเท็จจริงนั นให ้
CCO
ทราบโดยทันที
ึ เหตุผลให ้เชอได
ื
และควรระงับการปฏิบัตห
ิ น ้าทีซงมี
้ว่าจะกระทบต่อผลประโยชน์อันไม่พงึ ประ
สงค์
พนั กงานต ้องเปิ ดเผยความขัดแย ้งของผลประโยชน์โดยกรอกแบบฟอร์มการรายงานผลประโย

้
ชน์ทับซอนของ
MacLean-Fogg

้
1. การพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซอนเกิ
ดขึนหรือไม่
เมือได ้รับรายงานการเปิ ดเผยจากพนั กงาน CCO
ิ ได ้รับมาและตัดสน
ิ ว่าข ้อเท็จจริงนั นควรยกระดับขึนเป็ นผลประโ
จะเป็ นผู ้พิจารณารายงานแต่ละชนที
้
ยชน์ทับซอนที
ขัดแย ้งกับนโยบายนีหรือไม่ และอาจให ้ข ้อแนะนํ าการปฏิบัตห
ิ ากจําเป็ น
หากมีเหตุผลอันสมควรทีทําให ้ CCO
ื าพนั กงานมีความผิดพลาดทีไม่ได ้เปิ ดเผยกรณีผลประโยชน์ทับซอนซ
้
ึ ดขึนจริงหรืออาจจะเ
เชอว่
งเกิ
ื
่ นั น
กิดขึน CCO จะต ้องแจ ้งพนักงานให ้ทราบสาเหตุวา่ ทําไมจึงเชอเช
น
และเปิ ดโอกาสให ้พนั กงานผู ้นั นได ้อธิบายความผิดพลาดในการไม่เปิ ดเผยข ้อมูลตามข ้อกล่าวหา
ต่อเมือได ้ฟั งคําตอบจากพนั กงานและสอบสวนหาข ้อเท็จจริงทั งหมดตามสถานการณ์จนเสร็จสมบูร
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ณ์แล ้ว CCO
้
ึ
จะเป็ นผู ้พิจาณาว่าพนั กงานผู ้นั นทําผิดพลาดไม่เปิ ดเผยผลประโยชน์ทับซอนซ
งอาจเกิ
ดขึนหรือไม่
ึ
และจะมีการนํ ามาตรการทางวินัยและบทลงโทษซ งอาจสูงถึงการบอกเลิกจ ้างงานมาใช ้
ั ญาให ้ปฏิบัตห
ทันทีทได
ี ้รับการว่าจ ้างหรือต่อสญ
ิ น ้าทีในนามของ MacLean-Fogg
้
พนั กงานจะต ้องเข ้าร่วมการฝึ กอบรมในหัวข ้อผลประโยชน์ทับซอนตามที
กําหนดให ้ครบถ ้วนทุกหลัก
้
สูตร หลังจากนั นในแต่ละปี พนั กงานทุกคนจะต ้องเข ้าร่วมอบรมในหัวข ้อผลประโยชน์ทับซอน
้
เพือเป็ นการรับรองอีกครังว่าจะไม่มผ
ี ลประโยชน์ทับซอนเกิ
ดขึน
ื เนือง
5. ผลสบ
การไม่ปฏิบัตต
ิ ามนโยบายนีอาจสง่ ผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย ระดับสูงสุดคือการเลิกจ ้างงาน
หากพนั กงานผู ้หนึงผู ้ใดเข ้าไปมีสว่ นหรือรู ้เห็นการกระทําทีละเมิดนโยบายนี
พนั กงานรายนั นควรรายงานเหตุการณ์นันโดยทันที (ผ่านสายด่วน Ethics and Compliance
Helpline ของ MacLean-Fogg หรือรายงานต่อผู ้จัดการของตน) พนั กงานของ MacLeanี หาย
Fogg
ผู ้รายงานการละเมิดนโยบายนีจะต ้องไม่ได ้รับผลกระทบในทางเสย
เนืองด ้วยเรามีนโยบายการแจ ้งเบาะแสและการไม่ตอบโต ้พนั กงานจากการร ้องเรียน
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ภาคผนวก
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้ น
การเปิ ดเผยผลประโยชน์ท ับซอ
ชือ: __________________________________

หน่วยงาน: ☐ บริษัท ☐ MFCS ☐ MPS

ตําแหน่ง: ________________________________ สถานทีทํางาน: ______________________
อีเมล: __________________________________ โทร: _____________________________
1. การจ้างงานหรือการให้บริการบุคคลภายนอก:
คุณมีการว่าจ ้างงานจากภายนอกหรือให ้บริการแก่บค
ุ คลภายนอก ทังในปั จจุบน
ั และทีวางแผนว่าจะทํา
อันมีผลก่อให ้เกิด มีความเป็ นไปได ้
หรือมองแล ้วน่าจะเข ้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ ้อนตามคําจํากัดในนโยบายผลประโยชน์ทับซ ้อนและจรรยาบร
รณในการดําเนินธุรกิจหรือไม่?
☐ มี

☐ ไม่ม ี

ถ ้ามี โปรดอธิบาย

2. ผลประโยชน์ทางการเงินและผลประโยชน์อน
ื ๆ จากภายนอก:
คุณมีผลประโยชน์หรือมีตําแหน่งงานใดทีคุณหรือคนในครอบครัวถือครองในหน่วยงานภายนอก
ทังทางตรงหรือทางอ ้อม ซึงบริษัท MacLean-Fogg ซือหรือจะซือสินค ้าหรือบริการ
หรือเป็ นหน่วยงานทีให ้บริการแข่งกับบริษัทหรือไม่?
☐ มี

☐ ไม่ม ี

ถ ้ามี โปรดอธิบาย

ั
3. ของกําน ัล เงินตอบแทนพิเศษ บริการ และสนทนาการความบ
ันเทิง:
คุณได ้รับหรือได ้มอบของกํานัล เงินตอบแทนพิเศษ บริการ หรือสันทนาการความบันเทิง
ซึงมีมล
ู ค่าทางการตลาดรวมเท่ากับ 250.00 ดอลลาร์สหรัฐหรือสูงกว่าในหนึงปี ทางการเงิน
หรือมูลค่าตลาดรายชินเท่ากับ 250.00 ดอลลาร์สหรัฐหรือสูงกว่าทีคุณเองหรือครอบครัวได ้รับมา
ซึงมีเหตุผลให ้มองได ้ว่ามีอท
ิ ธิพลต่อหรือมีความเป็ นไปได ้ทีจะมีอท
ิ ธิพลต่อการตัดสินใจหรือการกระทําของ
คุณอันเกียวกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่?
☐ มี

☐ ไม่ม ี
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ถ ้ามี โปรดอธิบาย

ั ันธ์ครอบคร ัวหรือธุรกิจ:
4. ความข ัดแย้งด้านความสมพ
ิ เจ ้าหน ้าที
คุณมีคนในครอบครัวทีเป็ นหรือมีความสัมพันธ์ด ้านธุรกิจกับผู ้จัดการดูแลทรัพย์สน
พนักงานคนสําคัญ และ/หรือพนักงานคนอืน ๆ ของบริษัทหรือไม่?
☐ มี

☐ ไม่ม ี

ถ ้ามี โปรดอธิบาย

5. อืน ๆ:
นอกจากนียังมีกจิ กรรมอืนอีกหรือไม่ทคุ
ี ณและคนในครอบครัวเข ้าไปมีสว่ นเกียวข ้อง
ซึงอาจถือได ้ว่าเป็ นผลประโยชน์ทับซ ้อนทังทีเกิดขึน น่าจะเกิดขึน
หรือมองแล ้วน่าจะเข ้าข่ายผลประโยชน์ทับซ ้อน
ตามคําจํากัดความในนโยบายผลประโยชน์ทับซ ้อนและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ?
☐ มี

☐ ไม่ม ี

ถ ้ามี โปรดอธิบาย
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