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บทนา
ตามที่ สานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้
หลัก การกากับดูแ ลกิจ การ สาหรับบริษัทจดทะเบีย น ปี 2560 เมื่อ วัน ที่ 17 มีน าคม 2560
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จึงได้ดาเนิ นการปรับปรุ งจรรยาบรรณธุ รกิจ เพื่ อให้ก รรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกระดับใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ ที่ชดั เจนและครอบคลุมมากขึ้ น ในการปฏิบตั ิงาน
และภารกิจที่ รับผิ ดชอบด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และมุ่งหวังให้การ
ดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยัง่ ยืนและเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดจรรยาบรรณธุ รกิจไว้เป็ นลายลักษณ์อักษรและให้มีการชี้ แจง
ท าความเข้าใจ รวมถึ งสื่ อ สารให้ก รรมการ ผู ้บริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนทราบ โดยก าหนดให้คาว่า
“พนั กงาน” หมายความถึ ง พนั กงานประจา พนักงานชัว่ คราว หรือพนั กงานภายใต้สัญญาพิเศษ ทั้งนี้
ขอให้พนักงานได้ศึกษาทาความเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ และยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ถื อว่า จรรยาบรรณธุ รกิจ ฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ“ระเบี ย บ
ข้อบังคับการทางาน” ของบริษัทฯ โดยให้มีผลถือปฏิบตั ิต้งั แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไป

(นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

ฉบับปรับปรุง ปี 2560

หน้า 3 จาก 20

จรรยาบรรณธุรกิจ

หมวดที่ 1 นโยบายการดาเนินธุรกิจ
วิสยั ทัศน์
“มุง่ พัฒนาสู่ความเป็ นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการดาเนิ นธุรกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค นักลงทุน
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ ”
พันธกิจ
1. มุง่ เป็ นองค์กรที่มีผลกาไรโดดเด่น และได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริโภค คู่คา้ และนักลงทุน
2. มุง่ เป็ นองค์กรที่จะให้ความสาคัญกับบุคลากร เน้นการพัฒนาทักษะ องค์ความรู ้ และคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน
3. มุง่ เป็ นองค์กรที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ และเติบโตควบคู่กนั ไปในระยะยาว
4. มุง่ เป็ นองค์กรที่เน้นยา้ จริยธรรม คุณธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม
5. มุ่งเป็ นองค์กรที่ ได้รับการยอมรับในความเป็ นมืออาชี พด้านการตลาดและการจัดจาหน่ าย
สินค้า
คุณค่า
1. เรามุ่งมัน่ ในการท างาน รักษาสัญญา พร้อมและยอมรับในการปรับปรุ งและเปลี่ย นแปลง
เพื่อให้ได้มา ซึ่งผลงานที่เป็ นเลิศอย่างต่อเนื่ องทั้งในด้านคุณภาพของผลงานและบุคลากร
2. เรามุ่งเน้นให้ความสาคัญในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่คา้ เพื่อการเติบโตควบคู่กนั ไปในระยะ
ยาว เรา ให้บริการกับคู่คา้ ของเราด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชานาญการเพื่อสร้างแนวคิด
หรือผลิตสิ่งใหม่ๆ ที่ สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึ งการบริหารงานโดยเน้น หลักจริยธรรมและ
คุณธรรมในการดาเนิ นธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
3. เรามุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักความสามัคคีและส่งเสริมให้พนักงานทุ ก
ระดับมีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เรายึดมัน่ ในการทางานเป็ นทีมโดย
มุ่งปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ และมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรูท้ ี่ซึ่งพนักงานให้เกี ยรติซึ่งกันและ
กัน บุคลากรทุ กคนจะได้รบั การสนับสนุ นให้มีความรู ้ ความสามารถ กระตุ น้ ให้มีความใฝ่ รู ้ และได้
โอกาสในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปกับองค์กร
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4. เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์รวมในการดาเนิ นธุรกิจ โดยเรา
มองสิ่งต่างๆ จากภายนอกเข้ามา สามารถเข้าใจและเห็นถึ งความต้องการของลูกค้า และพร้อมอยู่
เคียงข้างลูกค้าเพื่อพัฒ นาหาวิธีที่จ ะตอบสนองความต้องการนั้ น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่
สูงขึ้ นได้จากความสามารถในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงใจ ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการ
ที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่เพื่อช่วยลูกค้าประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตอ้ งการได้ดว้ ยคุณภาพและความ
พึงพอใจ
บริษัทฯ จะดาเนิ นธุ รกิจโดยยึดมัน่ ใน จริยธรรม คุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนตั้งมัน่
ในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างถู กต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุ รกิ จที่ ดี บริ ษั ทฯ กาหนด
ข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบนพื้ นฐานหลัก 5 ประการ ดังนี้
1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการปฏิ บตั ิหน้าที่ โดยจะดาเนิ นการตัดสินใจและ
ปฎิบตั ิหน้าที่ อย่างระมัดระวัง รอบคอบ ตั้งอยู่บนหลักการของความถูกต้องทางวิชาการ
ความเหมาะสมของสถานการณ์ บนพื้ นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ โดยยึดมัน่ ในความเป็ น
ธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และคานึ งถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ การตัดสินใจ
และการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ้ งสามารถชี้ แจงและอธิบายได้
2) มีความโปร่งใสและเปิ ดเผย โดยมุ่งมัน่ ดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียน
ผูอ้ ื่น ตรงไปตรงมา ด้วยหลักการในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
3) ปฏิบตั ิต่อทุกฝ่ ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม โดยปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายโดย
สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
4) มุ่งสร้างคุณค่าของธุ รกิจในระยะยาวแก่ผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยให้ความสาคัญกับการสร้าง
แนวคิดหรือผลิตสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และการบริหารงานโดยยึดหลัก
จริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
5) ส่งเสริมให้มีการปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศโดยปลูกฝั งให้พนักงานมีจิตสานึ กเรื่องประสิทธิภาพ
(Effectiveness) คุณภาพ (Quality) และความมุ่งมัน่ ในการทาทุกอย่างให้ออกมาเหนื อ
ความคาดหมาย (Winning) ซึ่ งจิตสานึ กทั้ง 3 ประการข้างต้นนี้ จะท าให้พนั กงานมี
ทัศนคติสู่ความเป็ นเลิศ (Attitude to Succeed)
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หมวดที่ 2 นโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีส่วนได้เสีย
2.1 นโยบายการปฏิบตั ิ และความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
เป็ นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุน้ อย่างเท่าเที ยมกัน และปฏิ บัติหน้าที่ อย่างเต็ ม
ความสามารถ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้
กาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อสนับสนุ นนโยบายดังกล่าว ดังนี้
2.1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม ตลอดจนตัดสินใจดาเนิ นการใดๆ
ด้วยความสุจริตใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2.1.2 รายงานให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ แนวโน้มในอนาคตทั้งด้านบวกและลบ
ด้วยเหตุผลสนับสนุ นอย่างเพียงพอโดยสมา่ เสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
2.1.3 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดทาเว็บไซด์ของบริษัทฯ ให้
ผูถ้ ื อหุ น้ สามารถเข้าถึ งข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดท าข้อมูลด้วยภาษาที่ เข้าใจง่ายทั้งใน
รูปแบบทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.1.4 จัดให้มีการอานวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ ้นที่ เป็ นนั ก ลงทุ นสถาบัน เข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
2.1.5 ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสารธารณะ
2.2 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อลูกค้า ผูบ้ ริโภค
2.2.1 มุ่งมัน่ ในการพัฒ นา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขัน้ ตอน
2.2.2 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง มุง่ มัน่ ให้ลูกค้าได้รบั ประโยชน์สูงสุดทั้งด้าน
คุณภาพและราคาเป็ นธรรม
2.2.3 รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
2.2.4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อ สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลกู ค้า
2.2.5 จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปั ญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดาเนิ นการอย่างดี ที่สุด
เพื่อให้ลูกค้าได้รบั การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทาแบบประเมินความพึง
พอใจของลูกค้า เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
2.2.6 ไม่จ่ ายผลประโยชน์ ใดๆ ให้ลู ก ค้า เพื่ อเป็ นการให้ได้มาหรื อแย่งชิ งลูก ค้ามาโดยการใช้
วิธีการที่ไม่สุจริตหรือฝ่ าฝื นข้อกาหนดของกฎหมาย
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2.3 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้
2.3.1 ปฏิ บัติ ต่ อ เจ้า หนี้ อย่ า งเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตั้ ง อยู่ บ นพื้ นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
2.3.2 ปฏิ บัติตามสัญ ญา ข้อ ตกลง หรื อ เงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ มี ต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ ไ ม่
สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
และป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2.3.3 ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุ รกิจกับ
เจ้าหนี้
2.3.4 รายงานภาระหนี้ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อมีการร้องขอ
2.4 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อคู่คา้
คู่ค า้ ของบริ ษั ท ฯ หมายถึ ง กิ จ การ หรื อ บุ ค คลที่ ติ ด ต่ อ การค้ากับ บริ ษั ท ฯ เช่ น ผู ้ขายสิ นค้า หรื อ
ให้บริการแก่บริษัทฯ ลูกค้าในระดับองค์กร สถาบันการเงินที่บริษัท ฯ ทารายการฝากเงินหรือกูย้ ืม
เงิน หรือบริษัทประกันภัยเป็ นต้น โดยมีขอ้ พึงปฏิบตั ิดงั นี้
2.4.1 บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการได้รบั
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
2.4.2 บริษัทฯ พึงละเว้นการเรียกร้อง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ หรือในการติดต่อการค้ากับคู่คา้
2.4.3 บริษัทฯ พึงปฏิบตั ิตามสัญญา หรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่งครัด
หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใด จะแจ้งให้คู่คา้ ทราบทันที
2.4.4 บริษัทฯ กาหนดนโยบายในการจัดซื้ อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็ นธรรม โดย
ได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีการทบทวนนโยบาย
เพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์
2.5 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง และเป็ นปั จจัยหลักแห่งความสาเร็จของ
การบรรลุเป้ าหมายของบริษัทฯ จึงให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยยึด
หลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งในด้านโอกาสในการได้รบั การคัดเลือกเข้ามาเป็ นพนักงาน
การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
ควบคู่กบั การพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรม โดยยึดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
2.5.1 ดาเนิ นการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็ นธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยมีการกาหนด
ขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลื อกอย่างชัดเจน เพื่ อให้ได้มาซึ่ งพนั ก งานที่ มีคุณลัก ษณะ
ครบถ้วนตามที่บริษัทต้องการ
2.5.2 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างเป็ นธรรม
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2.5.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
2.5.4 การแต่งตั้งและโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนั กงาน ต้องกระทาด้วยความ
สุจริตใจและตั้งอยูบ่ นพื้ นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
2.5.5 ให้ความสาคัญต่ อการพัฒนาความรูค้ วามสามารถและทักษะของพนั กงาน โดยให้โอกาส
พนั กงานอย่างเท่าเที ยมและสมา่ เสมอ เหมาะสมตามความจาเป็ นของตาแหน่ งงานแต่ ละ
ระดับ
2.5.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
2.5.7 รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้ นฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงานจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการร้องทุกข์เกี่ ยวกับการทางาน ซึ่ง
จะได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจังและแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ าย และสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
2.5.8 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันในระหว่างผูร้ ่วมงานให้
ความร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัทฯ
2.5.9 มีมาตรการคุม้ ครองพนักงานที่ให้ขอ้ มูลหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิ ดกฎหมาย และ
การกระทาผิ ดจรรยาบรรณ รวมทั้งให้ความคุม้ คร้องพนั กงานที่ปฏิเสธการทุ จริต / การ
คอร์รปั ชัน่ แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุ รกิจ โดยจะไม่ลดตาแหน่ ง
งาน เปลี่ยนลักษณะงาน / สถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง
หรือกระทาการใดๆ ที่ให้ผลทางลบกับพนักงาน
2.6 นโยบายการปฏิบตั ติ นของพนักงาน และการปฏิบตั ติ ่อพนักงานอื่น
2.6.1 ปลูกฝั งจิตสานึ กในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานทุกคน ให้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต
และโปร่งใส รวมถึงสังเกตการณ์การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานอื่น หากพบการกระทาใดที่
ไม่เหมาะสมหรือทุจริต ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
2.6.2 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ ายจัดการ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย และไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
2.6.3 พึงปฏิบตั ิต่อพนักงานอื่น หรือบุคคลอื่นอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ แม้ว่า
จะมีความแตกต่างในสัญชาติ เชื้ อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพ
ทางสังคมหรือโรคภัยไข้เจ็บ
2.6.4 ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทา
การใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
2.6.5 พึงเป็ นผูม้ ีวินัย และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และประเพณีอนั ดีงามไม่ว่า
จะระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตาม
2.6.6 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันในระหว่าง
ผูร้ ่วมงาน
2.6.7 งดเว้นการให้หรือแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชน หรือการกระทาใดๆ อัน
อาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือเป็ นปั ญหาแก่บริษัทฯ ในภายหลังได้
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2.7 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า
2.7.1 พึงส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ โดยยึด
มัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม ภายใต้กรอบของกฏหมาย และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ
2.7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
2.7.3 ไม่ท าลายชื่ อ เสี ย งของคู่ แ ข่งทางการค้า ด้ว ยการกล่ าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่ ง
มูลความจริง
2.7.4 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่แข่งทางการค้า
2.8 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อหน่วยงานกากับดูแล
2.8.1 ปฏิ บัติ แ ละควบคุ ม ให้มี ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า งเคร่ ง ครัด ตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่ วยงานกากับดูแล
2.8.2 งดเว้นการกระทาใดๆ อันจะเป็ นการช่วยเหลือ สนับสนุ น หรือยอมเป็ นเครื่องมือที่จะทาให้
เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
2.8.3 ให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานกากับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่ าฝื น หรือการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่ วยงานนั้น
2.9 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อสังคมและส่วนรวม
2.9.1 รับผิ ดชอบและยึ ด มัน่ ในการดูแ ลรัก ษาสิ่ ง แวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่
2.9.2 สนับสนุ น และดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุ มชนสังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมา่ เสมอ
2.9.3 ป้ องกันอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยของพนักงานอันเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่
2.9.4 ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน อันเนื่ องมาจากการดาเนิ นงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 3 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชั ่น
บริษัทฯ มีนโยบายให้ กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ไม่กระทา
การอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อม
ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ กั ไม่วา่ ตนจะอยูใ่ นฐานะเป็ นผูร้ บั ผูใ้ ห้ หรือผูเ้ สนอให้สินบน ทั้งที่
เป็ นตัวเงินหรือไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงานเอกชน ที่บริษัทฯ ได้ดาเนิ นธุรกิจหรือ
ติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตั ิตาม “แนวปฏิบตั ิการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่ (Anti-corruption Practices)”
อย่างเคร่งครัด
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หมวดที่ 4 นโยบายเรื่องรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
4.1 ฝ่ ายจัด การของบริ ษั ท ฯ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ การจัด ท ารายงานทางการเงิ น ที่ มี ค วามถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี โดยจัดทาขึ้ นตาม
มาตรฐานบัญชีที่รบั รองโดยทัว่ ไป
4.2 จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มนั ่ ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐาน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน และ
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.3 ฝ่ ายจัดการและพนักงานพึงมีจิตสานึ กในการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน และพึงตระหนัก
ถึ ง ความส าคัญ ของรายงานผลการตรวจสอบ และข้อ เสนอแนะของผู ้ต รวจสอบภายในอัน จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้ น
4.4 ผูต้ รวจสอบภายในพึงรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งกาหนดโดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน โดย
ครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน ความเที่ยงธรรมในการรายงานผลการตรวจสอบ การ
รักษาความลับของผูอ้ ื่น และการใช้ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่
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หมวดที่ 5 นโยบายการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ขอ้ มูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนิ น
ธุรกิจหรือข้อมูลอันมีสาระสาคัญต่ อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น ฐานะทาง
การเงิน ผลการดาเนิ นงาน การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่สาคัญ การทาสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญา ซึ่ งเป็ น
ข้อมูลที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
5.1 การเปิ ดเผยข้อมูลใดอันมีสาระสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ ให้เปิ ดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โดยดาเนิ นการให้มนั ่ ใจว่า ผูถ้ ื อหุน้ หรือนั กลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เท่า
เที ย มกัน และสามารถเข้าถึ ง ได้ง่ า ย โดยใช้ช่ องทางการเปิ ดเผยผ่ า นระบบเผยแพร่ ข ้อมู ลทาง
อิเลคทรอนิ คส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Community Portal) หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความ
เหมาะสม
5.2 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในอันมีสาระสาคัญไปเพื่อประโยชน์ของตนใน
การซื้ อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แก่
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง และเพื่อน เป็ นต้น
5.3 กรรมการ ผู ้บริ หาร และพนั ก งานที่ ได้รับทราบข้อมู ลภายในอันมี สาระส าคัญที่ มี ผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องระงับการซื้ อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ รวมถึง
ข้อมูลสาคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง ภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้ว
ก่อนที่จะซื้ อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
5.4 กรรมการ ผู ้บริ หาร และพนั กงาน (ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม) มีหน้าที่ รายงานการได้มาหรือการจาหน่ ายไปซึ่ ง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามคาสัง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรื่อง วิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการได้มาหรือ
การจ าหน่ ายไปซึ่ งหลัก ทรัพ ย์ของกรรมการ ผู ้บริ ห าร และพนั กงาน (ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อป้ องกันการ
ซื้ อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้ขอ้ มูลภายในและเพื่อเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้ อ
หรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน
5.5 กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสาเนารายงานนี้ ให้แก่บริษัทฯ
5.6 บุคคลผูม้ ีสิทธิในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รบั การแต่งตั้ง
ให้มีสิทธิในการตอบข้อซักถามหรือให้ขอ้ มูลสาคัญต่างๆ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะหรือได้รบั ความ
เห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมเท่านั้น
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5.7 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานควรยึดถือแนวปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยข้อมูลและการรักษาความลับให้
สอดคล้องตามที่ระบุในแนวปฏิบตั ิการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่ (Anti-corruption Practices)
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หมวดที่ 6 นโยบายการรักษา และการใช้ทรัพย์สินของบริษทั ฯ
ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ หมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ตั ว ตน และไม่ มี ตั ว ตน เช่ น สั ง หาริ ม ทรั พ ย์
อสังหาริมทรัพย์เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสารสิทธิ์ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็ นความลับของ
บริษัทฯ ที่ ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุ รกิจ งบประมาณทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคล ข้อมูลลูกค้า เป็ นต้น
6.1 พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และ
ใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ื่น ไม่วา่ ในเวลางานหรือนอกเวลางาน
6.2 พนักงานไม่ควรเปิ ดเผยข้อมูล หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด
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หมวดที่ 7 นโยบายการให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ ยงรับรอง
การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
7.1 การให้หรือการรับของขวัญ
พึงไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ ระลึก หรื อประโยชน์ อื่นใดจากผูท้ ี่ เกี่ยวข้องทางธุ รกิ จกับบริ ษัทฯ
เว้นแต่เป็ นการรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี หรือเพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล หรือ
เป็ นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กร โดยการรับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์
อื่นใดนั้น จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุ รกิจใดๆ ของผูร้ ับ ตลอดจนควรทาการรับหรือให้ใน
ที่เปิ ดเผยและสามารถเปิ ดเผยให้พนักงานหรือบุคคลอื่นรับรูไ้ ด้
7.2 การเลี้ ยงรับรอง
กระทาได้กรณีเป็ นการเลี้ ยงรับรองตามประเพณีนิยม เพื่อเป็ นการรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ ดีกับ
ลูกค้าหรือคู่คา้ โดยการเลี้ ยงรับรองดังกล่าวนี้ จะต้องไม่มีเจตนาชักนาให้ผู ้หนึ่ งผูใ้ ดกระทาหรื อ
ละเว้นการกระทาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือจริยธรรมอันดี
7.3 การบริจาคเพื่อการกุศล
กระทาได้เมื่อเป็ นการบริ จาคเพื่ อการกุ ศลสาธารณะ หรือมีวตั ถุ ประสงค์ที่ ชัดเจนเพื่อก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ ต่อสังคม โดยไม่มีวตั ถุ ประสงค์แ อบแฝง โดยการท ากิ จกรรมการบริจ าคเพื่ อการกุ ศล
ทุกครั้ง ต้องคานึ งถึงความโปร่งใส และหลีกเลี่ยงการถูกพิจารณาว่าเป็ นการให้สินบนทางอ้อมเพื่อ
ได้รบั หรือรักษาไว้ซึ่งสัญญาธุรกิจ การอนุ ญาตของรัฐบาล ข้อวินิจฉัยที่ทาให้ได้ประโยชน์ดา้ นภาษี
หรือศุลกากร หรือเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
7.4 การให้เงินสนับสนุน
ต้อ งเป็ นไปเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ชัด เจนในการให้เ งิ น สนั บ สนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ การส่ ง สริ ม
ตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความน่ าเชื่อถือทางการค้า
มีความโปร่งใสและไม่เป็ นช่องทางในการทาทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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หมวดที่ 8 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.1 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับผูเ้ กี่ยวข้องทางการค้า ของบริษัทฯ หรือจากการใช้โอกาสหรือ
ข้อมูลที่ ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนั กงาน ในการแสวงหาประโยชน์ ส่วนตน หรือ
ในเรื่องการทาธุ รกิจที่แข่งขันกับบริษัท ฯ หรือการทางานอื่นนอกเหนื อจากงานของบริษัทฯ หรือ
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
8.2 พนักงานพึงยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม ถูกกฎหมาย ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้ตนเองหรือผูอ้ ื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ หรือมีเจตนาให้บุคคลอื่นเสียหาย
8.3 พนักงานพึงละเว้นการถือหุน้ ในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากการถือหุน้ นั้นทาให้พนักงานกระทา
การหรือละเว้นการกระทาการที่ควรทาตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
8.4 พนั กงานพึงเปิ ดเผยให้บริษัทฯ ทราบ ในกรณี ที่พนั กงานหรือบุคคลในครอบครัวเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ใน
กิจการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุ รกิจต่อบริษัทฯ ไม่ว่า
พนั กงานหรือบุคคลในครอบครัวได้หุน้ นั้ นมาก่อนการเป็ นพนักงานหรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทา
กิจการนั้นๆ หรือได้มาโดยทางมรดก
8.5 กรรมการ และผู ้บริห ารมีห น้าที่ ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ย วกับส่วนได้เสี ยของตน และผู ้ที่ เกี่ย วข้อง
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาธุ รกรรมของบริษั ทฯ ที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม
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หมวดที่ 9 นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
9.1 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการทางาน พนักงานต้องไม่กระทาการอันเป็ นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์
และอิ นเตอร์เน็ ตของผู ้อื่น ไม่ควรดาวน์ โหลด หรื อ เผยแพร่ ซอฟต์แวร์หรื อข้อมูลที่ ไม่เหมาะสม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ ตโดยใช้เครือข่ายของบริษัทฯ
9.2 ผู ้บ ริ ห ารและพนั ก งานพึ ง ใช้อุ ป กรณ์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให้เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิ ดเกี่ย วกับคอมพิ วเตอร์ปี 2550 และพระราชบัญ ญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2544และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
9.3 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริษัทฯ เผยแพร่ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสมในทาง
ศีลธรรม ขนบธรรมเนี ยม และจารีตประเพณี กฎหมาย หรือการกระทาอันก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อความมัน่ คงและความปลอดภัยของประเทศ
9.4 พนั ก งานพึ ง ปฏิ บัติ ง านโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ที่ มี ลิข สิ ท ธิ์ ถูก ต้อง ห้า มติ ด ตั้ง และใช้ง าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสานักงานโดยเด็ดขาด
9.5 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาการทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าส่วนหนึ่ งส่วนใด
หรือทั้งหมดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
9.6 ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงปกป้ องดูแลรักษาบัญชีชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ห้ามใช้ร่วมกับผูอ้ ื่น ห้ามการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือทาให้ผูอ้ ื่นล่วงรู ้
9.7 พนักงานพึงระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
หรือลิขสิทธิ์ ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือของผูอ้ ื่นก็ตาม
9.8 บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ โดยไม่จาเป็ นต้องได้รบั อนุ ญาตจากผูใ้ ช้
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หมวดที่10 นโยบายการใช้สิทธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
10.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุ นให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนใน
ฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ์ ทรงเป็ นประมุข
10.2 บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้การสนับสนุ นการดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรค
หนึ่ งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็ นกลางไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด หรือกลุ่มทางการเมืองใด
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หมวดที่ 11 การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ขอคาแนะนา
และแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้พนั กงานและผูม้ ีส่วนได้เสีย ทุ กกลุ่มของบริษัท มีช่องทางในการร้องเรีย น
เสนอแนะขอคาแนะนา และแจ้งเบาะแสการกระทาผิ ดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุ รกิจ
การทาทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ทั้งนี้
ผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่
ind.director@moongpattana,com
หรือ ไปรษณียผ์ ่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/97 – 104 ชั้น 18-19 อาคารทศพลแลนด์ 4
ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ suwanna@moongpattana.com
หรือ ไปรษณียผ์ ่าน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/97 – 104 ชั้น 18-19 อาคารทศพลแลนด์ 4
ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของเลขานุ การบริษัท ที่ company.secretary@moongpattana.com
หรือ ไปรษณียผ์ ่าน
เลขานุ การบริษัท
บริษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/97 – 104 ชั้น 18-19 อาคารทศพลแลนด์ 4
ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ในกรณี ผู ้ แ จ้ ง เบาะแส หรื อ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น มี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ ห ารหรื อ
คณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้
บริษัทฯ กาหนดให้มีการป้ องกันพนั กงาน และผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทาผิ ด โดยการไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้ง
เบาะแสและจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นความลับ
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หมวดที่ 12 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิและการลงโทษ
12.1 กาหนดให้เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ที่ตอ้ งศึกษาและ
ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเคร่งครัด
12.2 กรณีมี พนักงานมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิให้ขอคาแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้นหรือ
ผูบ้ ริหารในแต่ละส่วนงาน
12.3 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงานทุ กคน มีหน้าที่ ตอ้ งปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผูอ้ ื่นปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ
12.4 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่กระทาการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ ตาม จรรยาบรรณธุ รกิจ หรือ
ยินยอมให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาฝ่ าฝื นหรือ ไม่ปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกพิจารณาลงโทษทาง
วินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง การให้ชดเชยความเสียหาย และโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา
12.5 บริษัทฯ จะทาการทบทวน จรรยาบรรณธุ รกิจ เป็ นประจาทุ ก 2 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
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