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นโยบายผลประโยชนท์บัซอ้นของบรษิทั MacLean Power 

Systems  

 

วันทีม่ผีลบังคับใช:้  15 กมุภาพันธ ์2018  

วันทีแ่กไ้ข:  1 ตลุาคม 2565 

เจา้ของ:  ฝ่ายดแูลการปฏบิัตติามกฎระเบยีบขององคก์ร 

หมายเลขของนโยบาย: MPS-LC2.01-P-20180215-CONFLICT OF INTEREST  

 

มาตรฐานของเรา: 

 

เราตอ้งหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้นสว่นบคุคลหรอืทางการเงนิ 

หรอืเขา้ขา่ยวา่จะมผีลประโยชนท์ับซอ้นกบัธรุกจิของ MacLean Power Systems  

1. วตัถปุระสงค ์

MacLean Power Systems ("บรษัิท") 

มุง่มั่นทีจ่ะด าเนนิธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทางจรยิธรรมและวชิาชพีขัน้สงูสดุ 

ความส าเร็จระยะยาวของบรษัิทขึน้อยูก่บัความสามารถในการผลติ 

และการน าผลติภัณฑท์ีม่คีวามทันสมัยไปสูล่กูคา้ของเรา 

ในขณะเดยีวกนัก็รับผดิชอบตอ่ผูค้นในองคก์รของเรา เพือ่ใหเ้ป็นดังนัน้ MacLean Power Systems 

จะด าเนนิธรุกจิในลักษณะทีจ่ะหลกีเลีย่งมใิหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ เกดิขึน้จรงิ 

หรอืมองรปูการณ์แลว้น่าจะเขา้ขา่ย 

ผลประโยชนท์ับซอ้นอาจเกดิขึน้ในกรณีซึง่ 

ผลประโยชนท์างการเงนิหรอืผลประโยชนใ์ดก็ตามของพนักงานซึง่เขา้ไปแทรกแซงการตดัสนิใจท

างธรุกจิของพนักงานผูนั้น้ ทัง้ในกรณีทีม่คีวามเป็นไปได ้เกดิขึน้จรงิ 

หรอืมองรปูการณ์แลว้น่าจะเขา้ขา่ย วัตถปุระสงคข์องนโยบายผลประโยชนท์ับซอ้น ("นโยบาย") 

คอืการอธบิายแนวคดิ กฎเกณฑ ์และขัน้ตอนกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชนท์ับซอ้น 

ซึง่อาจเกดิขึน้ไดร้ะหวา่งทีค่ณุท างานที ่MacLean Power Systems 

นโยบายนี้มุง่เนน้ทีจ่ะสนับสนุนหลักจรรยาบรรณธรุกจิของ MacLean Power Systems 

และนโยบายอืน่ ๆ ของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนั 

รวมถงึกฎหมายทีก่ ากบัควบคมุดา้นผลประโยชนท์บัซอ้นของรัฐบาลกลางและของทอ้งถิน่ 

2. ขอบเขต 

นโยบายน้ีน ามาใชก้บัเจา้หนา้ที ่กรรมการบรษัิท พนักงาน ตัวแทนบรษัิท 

และบคุคลภายนอกซึง่ปฏบิัตงิานในนามของ MacLean Power Systems 

3. ค าจ ากดัความ 

ส าหรับค าศัพทซ์ึง่ทีใ่ชส้ าหรับนโยบายน้ี ใหย้ดึค าจ ากดัความดังน้ี 
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• "ผลประโยชนท์บัซอ้น" หมายถงึสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ทัง้ในกรณีทีม่คีวามเป็นไปได ้

เกดิขึน้จรงิ 

หรอืรับรูไ้ดว้า่น่าจะเขา้ขา่ยการทีพ่นักงานถอืประโยชนท์างการเงนิหรอืผลประโยชนส์ว่นตัว

อืน่ ๆ เหนือผลประโยชนข์องบรษัิท 

อันอาจสง่ผลใหพ้นักงานผูนั้น้เกดิอคตใินการตัดสนิใจหรอืการกระท าทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของตน 

หรอือาจกอ่ใหเ้กดิขอ้กงัขาวา่ การตัดสนิใจนัน้มผีลประโยชนข์องบรษัิทเป็นทีต่ัง้หรอืไม ่

 

• "พนกังาน" หมายถงึ เจา้หนา้ที ่พนักงาน ตัวแทนบรษัิท 

หรอืคูส่ญัญาบคุคลภายนอกซึง่ปฏบิัตงิานในนามของบรษัิท 

ซึง่ใชเ้ฉพาะในนโยบายน้ีเทา่นัน้ 

 

• "ผลประโยชนท์างการเงนิทีเ่ป็นสาระส าคญั" 

หมายถงึผลประโชนท์างการเงนิซึง่อาจจะสง่ผล 

หรอืมเีหตใุหผู้อ้ืน่เชือ่ไดว้า่จะสง่ผลตอ่การตัดสนิใจหรอืการกระท าของพนักงาน 

ในขณะปฏบิัตงิานใหก้บับรษัิท 

ถงึแมผ้ลประโยชนท์างการเงนิรายการใดรายการหนึง่อาจมคีณุสมบัตเิป็น 

"ผลประโยชนท์างการเงนิทีเ่ป็นสาระส าคัญ" ไดก้็ตาม 

แตค่ าศัพทน้ี์จะตอ้งรวมความถงึการเป็นเจา้ของ 

หรอือกีทางเลอืกหนึง่คอืมกีารถอืครองหุน้เกนิกวา่ (3%) ในบรษัิทซึง่ท าธรุกจิกบั MacLean 

Power Systems (อาท ิเป็นซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้) 

หรอืไดเ้งนิกูย้มืทีไ่ดจ้ากหรอืใหแ้กบ่รษัิทดังกลา่วนัน้ 

4. นโยบาย 

นโยบายน้ีใชอ้ธบิายนโยบายตลอดจนขอ้หา้มตา่ง ๆ ของ MacLean Power Systems 

อันเกีย่วเน่ืองกบัผลประโยชนท์ับซอ้นในบางลักษณะ 

การสนทนาแลกเปลีย่นเกีย่วกบัสถานการณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

และการก าหนดวธิกีารทีเ่ผยใหท้ราบถงึผลประโยชนท์ับซอ้นทีอ่าจจะอาจเกดิขึน้ เกดิขึน้จรงิ 

หรอืรับรูไ้ดว้า่น่าจะเขา้ขา่ย ทัง้น้ีเพือ่ทีจ่ะไดห้าแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

A. ขอ้หา้ม 

ไมใ่หเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทไปมตี าแหน่ง (อาท ิไดร้ับการจา้งงาน 

ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการบรหิาร หรอืท างานเป็นทีป่รกึษา) ใหก้บัองคก์รธรุกจิแหง่อืน่ 

หรอืไปมผีลประโยชนท์างการเงนิทีเ่ป็นสาระส าคัญในองคก์รนัน้ 

ทัง้น้ีไมว่า่จะเกดิผลประโยชนท์ับซอ้นอันเป็นผลพวงจากต าแหน่งดังกลา่วหรอืไมก่็ตาม 

หากไมไ่ดร้ับความเห็นชอบจากหัวหนา้เจา้หนา้ทีบ่รหิาร หัวหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 

และหัวหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายดแูลการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ 

ไมใ่หพ้นักงานไปมตี าแหน่ง (อาท ิไดร้ับการจา้งงาน ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการบรหิาร 

หรอืท างานเป็นทีป่รกึษา) ใหก้บัองคก์รธรุกจิอืน่ 
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หรอืไปมผีลประโยชนท์างการเงนิทีเ่ป็นสาระส าคัญในองคก์รนัน้ 

ซึง่มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเป็นหรอืเป็นหุน้สว่นธรุกจิหรอืคูแ่ขง่ของ MacLean Power Systems 

โดยไมไ่ดร้ับความเห็นชอบจากหัวหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายดแูลการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ ("CCO") 

พนักงานตอ้งมเีหตผุลอันควรกบัการท างานภายนอกซึง่ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั MacLean Power 

Systems (อาท ิงานนอกเวลาซึง่เป็นงานรอง หรอืท าธรุกจิขนาดเล็กสว่นตัว) 

แตต่อ้งไมร่ับการจา้งงานภายนอกทีอ่าจไปแทรกแซงเวลาทีต่อ้งมุง่มั่นในการท างานใหก้บั 

MacLean Power Systems 

พนักงาน (ทีไ่มใ่ชก่รรมการบรษัิท) ตอ้งเปิดเผยต าแหน่งภายนอกบรษัิท 

หรอืผลประโยชนท์างการเงนิทีเ่ป็นสาระส าคัญอันอาจจะไปการละเมดิ 

หรอืถกูมองวา่ละเมดิขอ้หา้มนี้ โดยยืน่แบบฟอรม์การเปิดเผยผลประโยชนท์ับซอ้น 

ตอ่เจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายบดแูลการปฏบิัตติามกฎระเบยีบที ่

ดแูบบฟอรม์การเปิดเผยผลประโยชนท์ับซอ้นไดท้ีภ่าคผนวก  

B. ความขดักนัของผลประโยชนอ์นัอาจเกดิขึน้ 

ผลประโยชนท์ับซอ้นนัน้อาจเกดิขึน้ไดใ้นสถานการณ์ทีม่กีารกระท าของพนักงานเขา้ไปเกีย่วข ้
อง อยา่งเชน่ ผลประโยชนท์างการเงนิสว่นบคุคลทีเ่กดิจากธรุกรรมระหวา่งบรษัิทและบคุคล 
บรษัิท หรอืองคก์รธรุกจิอืน่ ความสมัพันธส์ว่นตัว 
การแสวงหาโอกาสเพือ่ใหไ้ดเ้งนิทองหรอืประโยชนส์ว่นบคุคลซึง่เป็นผลประโยชนข์องบรษัิท 
หรอืการไดร้ับผลประโยชนท์างการเงนิหรอืสทิธปิระโยชนบ์างอยา่งทีเ่ป็นผลจากขอ้มลูภายใน
ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของบรษัิท การรับของก านัลหรอืเงนิตอบแทนพเิศษ หรอืสาเหตอุืน่ ๆ 
อันอาจกอ่ใหเ้กดิความขัดกนัของผลประโยชน์ 
เพือ่พจิาณาผลประโยชนท์ับซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ 

MacLean Power Systems ก าหนดใหพ้นักงานสงัเกตขอ้ตอ่ไปน้ี: 

i. ผลประโยชนท์างการเงนิ 

(a) ผลประโยชนท์างการเงนิสว่นบคุคล: 

พนักงานจะตอ้งเปิดเผยผลประโยชนท์างการเงนิทีเ่ป็นสาระส าคัญ 
หรอืต าแหน่งหนา้ที ่ อยา่งเชน่ กรรมการบรษัิท เจา้หนา้ที ่ พนักงาน 
หรอืทีป่รกึษา ซึง่พนักงานหรอืผูร้ว่มงานรายนัน้ (อาท ิคูส่มรสหรอืญาต)ิ 
มอียูใ่นองคก์รใดกต็าม 
ซึง่มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิหรอืก าลังท าธรุกจิกบับรษัิท 

เมือ่ใดกต็ามทีพ่นักงานผูห้นึง่ผูใ้ดมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิธรุกรรม
ของ MacLean Power Systems ซึง่อาจเป็นสาเหต ุ
หรอืท าใหถ้กูมองวา่กอ่ใหเ้กดิสทิธปิระโยชนแ์กพ่นักงานดังกลา่วหรอืผูร้่
วมงาน พนักงานผูนั้น้จะตอ้งเปิดเผยธรุกรรมให ้ CCO 
ไดท้ราบโดยทันทเีมือ่รับทราบวา่อาจมผีลประโยชนท์ับซอ้นเกดิขึน้ 
CCO ตอ้งออกหนังสอือนุมัตเิพือ่ทีธ่รุกรรมนัน้จะเดนิหนา้ตอ่ไปได ้
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(b) ผลประโยชนท์ีใ่หแ้กญ่าตพิีน่อ้ง:  

เมือ่ใดกต็ามทีพ่นักงานผูห้นึง่ผูใ้ดเขา้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัธรุกรรมของ 
MacLean Power Systems 
ซึง่อาจเป็นสาเหตหุรอืท าใหถ้กูมองวา่กอ่ใหเ้กดิสทิธปิระโยชนแ์กข่อง
พนักงาน พนักงานผูนั้น้จะตอ้งเปิดเผยธรุกรรมให ้ CCO 
ไดท้ราบโดยทันทเีมือ่รับทราบวา่อาจมกีารขัดกนัของผลประโยชนเ์กดิ
ขึน้ CCO ตอ้งออกหนังสอือนุมัตเิพือ่ทีธ่รุกรรมนัน้จะเดนิหนา้ตอ่ไปได ้

ii. ความสมัพันธส์ว่นบคุคล:  

พนักงานแตล่ะคนพงึตอ้งละเวน้ไมเ่ขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการตัดสนิใจข
องบคุคลทีต่นเองมคีวามสมัพันธส์ว่นตัวอันอาจกอ่ใหเ้กดิหรอืดแูลว้น่าจะก่
อใหเ้กดิการทีพ่นักงานกระท าการโดยอคต ิ
หรอืเป็นการขัดตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท ยกตัวอยา่งเชน่ 
ผลประโยชนท์ับซอ้นสว่นตัวอาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่พนักงานเขา้ไปมสีว่นเกีย่วข ้
องกบัการตดัสนิใจจา้งงานหรอืเลือ่นต าแหน่งใหก้บัผูร้ว่มงาน (อาท ิ
คูค่รอง หรอืญาตขิองตน) 
หรอืบคุคลทีพ่นักงานนัน้มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์ีใ่กลช้ดิ 
ผลประโยชนท์ับซอ้นสว่นบคุคลยังอาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่พนักงานอยูใ่นต าแห
น่งหัวหนา้ หรอือยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของผูร้ว่มงาน 
หรอืบคุคลทีพ่นักงานมหีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์ีใ่กลช้ดิ 
ผลประโยชนย์ังอาจเกดิขึน้เมือ่พนักงานไดเ้ขา้ไปมสีว่นกบักระบวนการให ้
ผลตอบแทนจากธรุกจิของบรษัิท 
หรอืการอนุมัตคิา่ใชจ้า่ยของบรษัิทใหเ้พือ่นหรอืญาตขิองตน 
พนักงานจะตอ้งปรกึษากบั CCO 
เพือ่ขอรับค าแนะน าเมือ่สถานการณ์ดังทีก่ลา่วนัน้เกดิขึน้ 

iii.      โอกาสทางธรุกจิของบรษัิท: 

พนักงานแตล่ะคนพงึตอ้งละเวน้ไมแ่สวงหาผลประโยชนจ์ากโอกาสทางธรุ
กจิของบรษัิท หรอืสง่เสรมิใหบ้คุคลอืน่ไดป้ระโยชนจ์ากโอกาสน้ี 
เมือ่ตนไดร้ับทราบหรอืมเีหตอุันสมควรทีจ่ะรับทราบวา่โอกาสนัน้จะเป็นประ
โยชนต์อ่บรษัิท ตามวัตถปุระสงคข์องนโยบายนี้ โอกาสทางธรุกจิคอื 
โอกาสซึง่เกดิขึน้กบัพนักงาน โดยที:่ (1) 
เป็นโอกาสทีต่รงกบัสายธรุกจิของ MacLean Power Systems (2) 
MacLean Power Systems 
มคีวามสนใจหรอืมคีวามคาดหวังทีส่มควรวา่จะใชโ้อกาสน้ี และ (3) 
มเีหตผุลทีเ่ชือ่ไดว้า่ขอ้เสนอดังกลา่วควรเป็นของบรษัิท 

iv. เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ: 

พนักงานแตล่ะคนและผูร้ว่มงานของตนตอ้งพงึงดการรับเงนิคา่ตอบแทน 
ของก านัล สนัทนาการความบันเทงิ 
หรอืการเอือ้ประโยชนอ์ืน่ใดซึง่เกนิกวา่มารยาททีป่ฏบิัตติามปกตใินธรรมเนี
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ยมทางธรุกจิ 
รวมถงึสิง่นัน้อาจกอ่ใหเ้กดิภาระทีท่ าใหต้นจะตอ้งตอบแทนตอ่บคุคลภายน
อก ซึง่รว่มธรุกจิหรอืประสงคจ์ะรว่มธรุกจิกบับรษัิท ตามปกต ิ
นโยบายนี้จะอนุญาตใหพ้นักงานของ MacLean Power Systems 
ยอมรับของก านัล คา่เดนิทาง และสนัทนาการความบันเทงิจากหุน้สว่นของ 
MacLean Power Systems ไดต้ามสมควรแกเ่หตแุละผล (อาท ิ
ของก านัลมลูคา่ไมเ่กนิ 250.00 ดอลลารส์หรัฐฯ 
โดยตอ้งมคี าอนุมัตจิากผูจ้ัดการ) หา้มมใิหพ้นักงานของ MacLean Power 
Systems รับเงนิสดหรอืสิง่ทีม่มีลูคา่เทยีบเทา่เงนิสด 
และคา่ตอบแทนทีไ่ดจ้ากการเรยีกรอ้งเพือ่แลกเปลีย่นการชีน้ าหรอืควบคมุ
สัง่การธรุกจิของบรษัิทอืน่ 

v. ประเด็นเพิม่เตมิทีต่อ้งค านงึถงึ ไดแ้ก ่

มคีวามเป็นไปไดว้า่สถานการณ์อืน่ซึง่ไมไ่ดก้ลา่วถงึในนโยบายน้ีอาจกอ่ให ้
เกดิ หรอืดเูสมอืนจะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้น 
สถานการณ์ทีว่่านัน้อาจรวมถงึกรณีซึง่พนักงานหรอืผูร้ว่มงานไดร้ับผลประโ
ยชนอ์ันมชิอบ 
หรอืมองรปูการณ์แลว้น่าจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบแงล่บกบัผลประโยชนข์อง 
MacLean Power Systems 
เมือ่พนักงานมขีอ้สงสยัประการใดเกีย่วกบัสถานการณ์ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิผล
ประโยชนท์ับซอ้น ใหต้ดิตอ่ CCO 

C. หนา้ทีใ่นการเปิดเผย 

หากพนักงานพบวา่ตนหรอืผูร้ว่มงานไดร้ว่มท าสญัญาซึง่อาจเป็นสาเหต ุ
หรอืมองรปูการณ์แลว้น่าจะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้น 
หรอืถา้พนักงานผูนั้น้สงสัยถงึความเหมาะสมในการบังคับใชน้โยบาย 
พนักงานควรแจง้ขอ้เท็จจรงินัน้ให ้ CCO ทราบโดยทันท ี
และควรระงับการปฏบิัตหินา้ทีซ่ ึง่มเีหตผุลใหเ้ชือ่ไดว้า่จะกระทบตอ่ผลประโยชนอ์ันไมพ่งึประ
สงค ์
พนักงานตอ้งเปิดเผยความขัดแยง้ของผลประโยชนโ์ดยกรอกแบบฟอรม์การรายงานผลประโย
ชนท์ับซอ้นของ MacLean Power Systems 

1. การพจิารณาว่ามผีลประโยชนท์ับซอ้นเกดิขึน้หรอืไม ่

 

เมือ่ไดร้ับรายงานการเปิดเผยจากพนักงาน CCO 

จะเป็นผูพ้จิารณารายงานแตล่ะชิน้ทีไ่ดร้ับมาและตดัสนิวา่ขอ้เท็จจรงินัน้ควรยกระดับขึน้เป็นผลประโ

ยชนท์ับซอ้นทีขั่ดแยง้กบันโยบายน้ีหรอืไม ่และอาจใหข้อ้แนะน าการปฏบิัตหิากจ าเป็น 

หากมเีหตผุลอันสมควรทีท่ าให ้CCO 

เชือ่วา่พนักงานมคีวามผดิพลาดทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผยกรณีผลประโยชนท์ับซอ้นซึง่เกดิขึน้จรงิหรอือาจจะเ

กดิขึน้ CCO จะตอ้งแจง้พนักงานใหท้ราบสาเหตวุ่าท าไมจงึเชือ่เชน่นัน้ 

และเปิดโอกาสใหพ้นักงานผูนั้น้ไดอ้ธบิายความผดิพลาดในการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูตามขอ้กลา่วหา 
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ตอ่เมือ่ไดฟั้งค าตอบจากพนักงานและสอบสวนหาขอ้เท็จจรงิทัง้หมดตามสถานการณ์จนเสร็จสมบรู

ณ์แลว้ CCO 

จะเป็นผูพ้จิาณาว่าพนักงานผูนั้น้ท าผดิพลาดไมเ่ปิดเผยผลประโยชนท์ับซอ้นซึง่อาจเกดิขึน้หรอืไม ่

และจะมกีารน ามาตรการทางวนัิยและบทลงโทษซึง่อาจสงูถงึการบอกเลกิจา้งงานมาใช ้

ทันททีีไ่ดร้ับการวา่จา้งหรอืตอ่สญัญาใหป้ฏบิัตหินา้ทีใ่นนามของ MacLean Power Systems 

พนักงานจะตอ้งเขา้รว่มการฝึกอบรมในหัวขอ้ผลประโยชนท์ับซอ้นตามทีก่ าหนดใหค้รบถว้นทกุหลัก

สตูร หลังจากนัน้ในแตล่ะปี พนักงานทกุคนจะตอ้งเขา้รว่มอบรมในหัวขอ้ผลประโยชนท์ับซอ้น 

เพือ่เป็นการรับรองอกีครัง้วา่จะไมม่ผีลประโยชนท์ับซอ้นเกดิขึน้ 

5.  ผลสบืเนือ่ง 

การไมป่ฏบิัตติามนโยบายน้ีอาจสง่ผลใหต้อ้งรับโทษทางวนัิย ระดับสงูสดุคอืการเลกิจา้งงาน 
หากพนักงานผูห้นึง่ผูใ้ดเขา้ไปมสีว่นหรอืรูเ้ห็นการกระท าทีล่ะเมดินโยบายน้ี 
พนักงานรายนัน้ควรรายงานเหตกุารณ์นัน้โดยทันท ี (ผา่นสายดว่น Ethics and Compliance 
Helpline ของ MacLean Power Systems หรอืรายงานตอ่ผูจ้ัดการของตน) พนักงานของ 
MacLean Power Systems 
ผูร้ายงานการละเมดินโยบายน้ีจะตอ้งไมไ่ดร้ับผลกระทบในทางเสยีหาย 
เน่ืองดว้ยเรามนีโยบายการแจง้เบาะแสและการไมต่อบโตพ้นักงานจากการรอ้งเรยีน
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ภาคผนวก : การเปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้น 

การเปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้น 

ชือ่: __________________________________ หน่วยงาน:  ☐ MPS 

ต าแหน่ง: ________________________________ สถานทีท่ างาน: ______________________ 

อเีมล:  __________________________________ โทร:  _____________________________ 

 

1.  การจา้งงานหรอืการใหบ้รกิารบคุคลภายนอก: 

คณุมกีารวา่จา้งงานจากภายนอกหรอืใหบ้รกิารแกบ่คุคลภายนอก ทัง้ในปัจจุบันและทีว่างแผนวา่จะท า 

อันมผีลกอ่ใหเ้กดิ มคีวามเป็นไปได ้

หรอืมองแลว้น่าจะเขา้ขา่ยมผีลประโยชนท์ับซอ้นตามค าจ ากดัในนโยบายผลประโยชนท์ับซอ้นและจรรยาบร

รณในการด าเนนิธรุกจิหรอืไม?่ 

 ☐ ม ี   ☐ ไมม่ ี

 

2. ผลประโยชนท์างการเงนิและผลประโยชนอ์ืน่ ๆ จากภายนอก: 

คณุมผีลประโยชนห์รอืมตี าแหน่งงานใดทีค่ณุหรอืคนในครอบครัวถอืครองในหน่วยงานภายนอก 

ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ซึง่บรษัิท MacLean Power Systems ซือ้หรอืจะซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

หรอืเป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารแขง่กับบรษัิทหรอืไม?่ 

☐ ม ี   ☐ ไมม่ ี

   

3.  ของก านลั เงนิตอบแทนพเิศษ บรกิาร และสนัทนาการความบนัเทงิ: 

คณุไดรั้บหรอืไดม้อบของก านัล เงนิตอบแทนพเิศษ บรกิาร หรอืสนัทนาการความบันเทงิ 

ซึง่มมีลูคา่ทางการตลาดรวมเทา่กับ 250.00 ดอลลารส์หรัฐหรอืสงูกวา่ในหนึง่ปีทางการเงนิ 

หรอืมลูคา่ตลาดรายชิน้เทา่กับ 250.00 ดอลลารส์หรัฐหรอืสงูกวา่ทีค่ณุเองหรอืครอบครัวไดรั้บมา 

ซึง่มเีหตผุลใหม้องไดว้า่มอีทิธพิลตอ่หรอืมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจหรอืการกระท าของ

คณุอันเกีย่วกับธรุกจิของบรษัิทหรอืไม?่ 

☐ ม ี   ☐ ไมม่ ี

ถา้ม ีโปรดอธบิาย   

 

ถา้ม ีโปรดอธบิาย   
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4. ความขดัแยง้ดา้นความสมัพนัธค์รอบครวัหรอืธุรกจิ: 

คณุมคีนในครอบครัวทีเ่ป็นหรอืมคีวามสมัพันธด์า้นธรุกจิกับผูจั้ดการดแูลทรัพยส์นิ เจา้หนา้ที ่

พนักงานคนส าคัญ และ/หรอืพนักงานคนอืน่ ๆ ของบรษัิทหรอืไม?่ 

☐ ม ี   ☐ ไมม่ ี

  

5. อืน่ ๆ: 

นอกจากน้ียังมกีจิกรรมอืน่อกีหรอืไมท่ีค่ณุและคนในครอบครัวเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้ง 

ซึง่อาจถอืไดว้า่เป็นผลประโยชนท์ับซอ้นทัง้ทีเ่กดิขึน้ น่าจะเกดิขึน้ 

หรอืมองแลว้น่าจะเขา้ขา่ยผลประโยชนท์ับซอ้น 

ตามค าจ ากดัความในนโยบายผลประโยชนท์ับซอ้นและจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิ?  

☐ ม ี   ☐ ไมม่ ี

 

ถา้ม ีโปรดอธบิาย   

 

ถา้ม ีโปรดอธบิาย   

 

ถา้ม ีโปรดอธบิาย   

 


