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จรรยาบรรณธ ุรกิจสาหรับบริษทั ค่คู า้
คณะกรรมการบริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่าง
มีคณ
ุ ธรรม โดยตระหนักถึงความสาคัญของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและบริ ษัทคูค่ ้ าตามหลักบรรษัท
ภิบาลที่ดี สร้ างความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับบริ ษัทคูค่ ้ านี ้ เพื่ออธิบายถึงแนวทางปฏิบตั ิตอ่ บริ ษัทคูค่ ้ า ทังใน
้
เรื่ องของความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจที่ดี โดยคานึงถึงหลักมาตรฐานสากลสาหรับผู้ใช้ แรงงานสุขภาพและความปลอด
ภัยของพนักงาน ตลอดจนคานึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ จะให้ ความช่วยเหลือ ส่งเสริ ม และการสนับ
สนุนเพื่อให้ บริ ษัทคูค่ ้ า ดาเนินธุรกิจตามหลักจริ ยธรรม รวมถึงการติดตามและการประเมินผลเพื่อนา “จรรยาบรรณธุรกิจ
สาหรับบริ ษัทคูค่ ้ า” ไปปฏิบตั ิให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทังนี
้ ้หากบริ ษัทคูค่ ้ าใดปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับ “จรรยาบรรณธุรกิจ
สาหรับบริ ษัทคูค่ ้ า” นี ้ บริ ษัทฯจะขอสงวนสิทธิ ในการดาเนินการใดๆ กับบริ ษัทคูค่ ้ า โดยพิจารณาจากผลกระทบและความ
เสียหายที่เกิดขึ ้น
วัตถุประสงค์ และขอบข่ าย
บริ ษัทฯ คาดหวังว่า บริ ษัทคูค่ ้ า ซึง่ หมายถึง ผู้จดั จาหน่าย ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา ตัวแทนและผู้ให้ บริ การด้ าน
สินค้ าและบริ การที่ทาธุรกิจร่ วมกับบุคลากรของบริ ษัทฯ มีความตังใจร่
้ วมกันในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณสาหรับบริ ษัทคู่
ค้ านี ้อย่างเคร่ งครัดและจะดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ตและโปร่ งใส รวมถึงการให้ ความร่ วมมือในแนว
ปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ โดยหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้ รับความร่ วมมือสนับสนุนจากบริ ษัทคูค่ ้ า
ด้ วยดี และโปรดแจ้ งการกระทาใดๆ ที่สงสัยหรื อกังวลว่าอาจจะมีการละเมิดหลักจรรยาบรรณสาหรับบริ ษัทคูค่ ้ านี ้ ด้ วย
ช่องทางการติดต่อข้ อมูลตามเอกสารแนบท้ าย
ทังนี
้ ้ให้ มีผลถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 9 กันยายน 2559 เป็ นต้ นไป

(สุวรรณา โชคดีอนันต์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

ได้รับการอนุมตั ิเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 9 กันยายน 2559

หน้า 2

จรรยาบรรณธุรกิจสาหรั บบริษัทคู่ค้า

จรรยาบรรณธ ุรกิจสาหรับบริษทั คคู่ า้
ประกอบด้วย 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
แรงงานและสิทธิมน ุษยชน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับความแตกต่างของพนักงาน และมุง่ หวังให้ บริ ษัทคูค่ ้ า ให้ ความสาคัญเช่นเดียวกัน โดย
ยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายที่สง่ เสริ มการเคารพและให้ เกียรติซงึ่ กันและกันในทุกสถานที่ทางาน และการว่าจ้ างและการ
รักษาพนักงานที่ดีที่สดุ ไว้ กบั องค์กรในทุกระดับขององค์กร โดยไม่คานึงถึงเชื ้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ถิ่น
กาเนิด อายุ ความทุพพลภาพ หรื อ สถานภาพทางทหาร
การคุ้มครองแรงงาน

บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะต้ องสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และปฏิบตั ิตอ่ พนักงานของตนด้ วยศักดิ์ศรี และความ
เคารพอย่างที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล ข้ อนี ้มีผลกับพนักงานทุกคน ซึง่ รวมถึงพนักงานชัว่ คราว คนงาน ต่าง
ถิ่น นักเรี ยนนักศึกษา พนักงานสัญญาจ้ าง พนักงานโดยตรง และพนักงานประเภทอื่นใด

ห้ ามมิให้ มีการใช้ แรงงานเด็กไม่วา่ ในขันตอนใดของกระบวนการผลิ
้
ต บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับด้ านการว่าจ้ างในประเทศที่ตนดาเนินธุรกิจทุกประการ ห้ ามมิให้ บริ ษัทคูค่ ้ าอนุญาตให้ เด็กทางานที่อาจก่อ
ให้ เกิดความเสี่ยงต่อร่ างกายอย่างไม่เหมาะสม ความเสี่ยงเหล่านี ้อาจทาอันตรายต่อการพัฒนาทางกาย ทางจิตใจ
หรื ออารมณ์ รวมถึงต้ องเก็บรักษาและปรับปรุ งเอกสาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิและเอกสารหลักฐานในการยืนยัน
อายุการจ้ างแรงงานเด็ก

ห้ ามมิให้ ลกู จ้ างหญิงทางานในลักษณะที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีลกู จ้ างซึง่ เป็ นหญิง
มีครรภ์ต้องจัดให้ ได้ รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ พื ้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด
การไม่ เลือกปฏิบัติ
บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะต้ องไม่เลือกปฏิบตั ิบนพื ้นฐานของเชื ้อชาติ สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ชาติพนั ธุ์ ความ
พิการ ศาสนา สังกัดทางการเมือง การเป็ นสมาชิกสหภาพ หรื อสถานะการสมรส ในการว่าจ้ างหรื อการปฏิบตั ิ ขณะว่าจ้ าง
เช่น การเลื่อนขัน้ การให้ รางวัล และการให้ โอกาสในการฝึ กอบรม นอกจากนี ้ พนักงานหรื อผู้ที่มีโอกาสเป็ นพนักงานไม่ควร
ต้ องเข้ ารับการทดสอบทางการแพทย์ / การตังครรภ์
้
ซึง่ สามารถนาไปใช้ ในทางที่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิได้ พนักงานที่พิการ
จะต้ องได้ รับสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการทางานอย่างเหมาะสมตามที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน
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การปฏิบัตอิ ย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะต้ องมีกระบวนการในการสร้ างสถานที่ทางานที่ปราศจากการคุกคาม บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องไม่ข่มขู่
พนักงาน หรื อทาให้ พนักงานต้ องได้ รับการปฏิบตั ิที่หยาบกระด้ างหรื อไร้ มนุษยธรรม ซึง่ รวมถึงการคุกคามทางเพศ การ
ทารุ ณกรรมทางเพศ การลงโทษทางร่ างกาย การบีบบังคับทางจิตใจ การใช้ กาลัง การด่าทอ หรื อการห้ ามไม่ให้ เข้ าหรื อ
ออกสถานที่ของบริ ษัทโดยไม่มีเหตุผล
การว่ าจ้ างที่มีสิทธิเลือกโดยอิสระเสรี
บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะต้ องไม่ใช้ แรงงานเกณฑ์ แรงงานบังคับหรื อแรงงานตามพันธะสัญญา หรื อแรงงานจากคุก โดย
ไม่สมัครใจไม่วา่ ในรู ปแบบใด งานทังหมดจะเป็
้
นไปโดยสมัครใจ และพนักงานจะต้ องมีอิสระในการออกจากงานหลังจาก
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าตามสมควร บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องไม่ขอให้ พนักงานมอบเอกสารประจาตัวที่ราชการออกให้ หนังสือ
เดินทาง หรื อใบอนุญาตทางานไว้ กบั บริ ษัทคูค่ ้ าหรื อตัวแทนด้ านแรงงาน เพื่อใช้ เป็ นเงื่อนไขในการว่าจ้ าง
ชั่วโมงการทางาน
บริ ษัทคูค่ ้ าจะปฏิบตั ิตามกฎหมายท้ องถิ่นว่าด้ วยชัว่ โมงการทางานต่อวันและต่อสัปดาห์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยว
ข้ องกับจานวนชัว่ โมงสูงสุดในการทางานล่วงเวลาด้ วย บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและการลางาน
อย่างเพียงพอบนพื ้นฐานของงานที่ทา และ หน้ าที่รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง พนักงานควรจะได้ รับอนุญาตให้ หยุดงาน
ได้ อย่างน้ อยหนึง่ วันต่อเจ็ดวันในหนึง่ สัปดาห์
ค่ าจ้ างและสิทธิประโยชน์
ค่าตอบแทนหมายถึงค่าจ้ างหรื อเงินเดือนปกติพื ้นฐาน หรื อขันต
้ ่าและค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่ได้ เพิ่มไม่วา่ จะ
ทางตรงหรื อทางอ้ อม ไม่วา่ จะเป็ นเงินสดหรื อสิ่งของ ซึง่ นายจ้ างจ่ายให้ แก่ลกู จ้ าง เนื่องจากการทางานของลูกจ้ างนัน้ โดย
บริ ษัทคูค่ ้ าได้ ตกลงจ่ายให้ กบั พนักงานตนจะต้ องสอดคล้ องกับกฎหมายค่าจ้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับค่าแรงขันต่
้ า จานวนชัว่ โมงในการทางานล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์ที่ต้องได้ รับตามกฎหมาย บริ ษัทคูค่ ้ า
จะต้ องจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงานตรงตามเวลาด้ วยสลิปเงินเดือน หรื อเอกสารอื่นๆ ที่คล้ ายกัน
เสรี ภาพในการสมาคม
บริ ษัทคูค่ ้ าจะเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้ าสมาคมอย่างอิสระเสรี เข้ าร่ วมหรื อไม่เข้ าร่ วมสหภาพแรงงาน หา
ตัวแทนเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการแรงงานตามกฎหมาย พนักงานจะต้ องสามารถสื่อสารกับฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับ
สภาพการทางานได้ อย่างเปิ ดเผย โดยไม่ต้องเกรงว่าจะถูกโต้ ตอบโดยใช้ กาลัง ถูกข่มขู่ หรื อถูกคุกคาม เป็ นต้ น
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หมวดที่ 2
ส ุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะต้ องจัดเตรี ยมสภาพแวดล้ อมในการทางาน ให้ มคี วามสะอาด ความปลอดภัยและถูกต้ องตาม
สุขลักษณะสาหรับกระบวนการทางธุรกิจ
ความปลอดภัยในการทางาน
บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะต้ องปกป้องพนักงานจากอันตรายใดๆ ก็ตามไม่วา่ ทางเคมี ชีวภาพ หรื อกายภาพ ตลอดจนงาน
ที่ต้องใช้ ร่างกายอย่างหนักในสถานที่ทางาน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างพื ้นฐานใดๆ ที่พนักงานของตนใช้
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องจัดหาระบบควบคุมที่เหมาะสม ระเบียบปฏิบตั ิในการทางานอย่างปลอดภัย การบารุ งรักษาเชิงป้องกัน
และจัดให้ มมี าตรการป้องกันทางเทคนิคที่จาเป็ น เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทางาน และ
เมื่อวิธีการที่กล่าวมานี ้ไม่สามารถควบคุมอันตรายได้ อย่างเพียงพอ บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องจัดหาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันส่วนบุคคล
ที่มีความเหมาะสมให้ กบั พนักงานอย่างเพียงพอ พร้ อมใช้ งานได้ จริ งและควบคุมให้ เกิดการใช้ งานอย่างเป็ นรู ปธรรม
ระบบและการเตรี ยมความพร้ อมรั บมือเหตุฉุกเฉิน
บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะต้ องกาหนดระเบียบปฏิบตั ิในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน และจัดทาระบบสาหรับเฝ้าตรวจสอบและ
รายงานอาการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยจากการทางาน อันได้ แก่ การรายงานเหตุฉกุ เฉิน ระเบียบปฏิบตั ิในการแจ้ ง
เตือนและอพยพพนักงาน การฝึ กอบรมและฝึ กซ้ อมพนักงาน อุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภยั และอุปกรณ์ ดับเพลิงที่เหมาะสม
สถานที่ทางานที่มีทางออกเพียงพอ และแผนฟื น้ ฟู
อาการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยจากการทางาน
ระเบียบปฏิบตั ิและระบบต่างๆ นัน้ มีจดุ ประสงค์ เพื่อป้องกัน จัดการ ติดตาม และรายงานอาการบาดเจ็บ และ
ความเจ็บป่ วยจากการทางาน ซึง่ รวมถึงข้ อกาหนดในการ : ก) สนับสนุนให้ พนักงานรายงานเหตุที่เกิดขึ ้น ข) จัดประเภท
และบันทึกข้ อมูลกรณีการบาดเจ็บและเจ็บป่ วย ค) ให้ การรักษาพยาบาลอย่างพอเพียง ง) สืบสวนเหตุที่เกิดขึ ้นและ
ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาที่ต้นเหตุ และ จ) อานวยความสะดวกให้ พนักงานสามารถกลับมาทางานได้
งานที่ต้องใช้ ร่างกายอย่ างหนัก
บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะต้ องระบุตวั ประเมิน และควบคุมพนักงานที่เสี่ยงต่ออันตรายจากงานที่ต้องใช้ ร่างกายหนัก ซึง่
ได้ แก่ การขนย้ ายวัสดุด้วยตนเอง งานที่ต้องยกของหนักหรื อยกในท่าเดิมซ ้าๆ กัน งานที่ต้องยืนเป็ นเวลานาน และงาน
ประกอบที่ต้องใช้ พละกาลังและทาซ ้าๆ กันหลายครัง้ นอกจากนี ้ยังควรนาเครื่ องจักรอัตโนมัติเข้ ามาใช้ ในงานอย่างเหมาะ
สม เพื่อลดอาการบาดเจ็บจากการทากิจกรรมเดิมซ ้าเป็ นเวลานาน
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สุขอนามัย อาหาร และการจัดหาที่พัก
บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะต้ องจัดเตรี ยมห้ องน ้าที่สะอาด น ้าดื่ม และอาหารที่ถกู สุขอนามัย ที่จดั เก็บของ และสถานที่ใช้
ในการรับประทานอาหารไว้ ให้ พร้ อมสาหรับพนักงาน หอพักที่บริ ษัทคูค่ ้ าจัดไว้ ให้ สาหรับพนักงานนัน้ ควรจะต้ องมีการจัด
ระบบการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยอยู่เสมอ และมีทางออกฉุกเฉินในยามจาเป็ น พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีระบบทา
ความร้ อน / ความเย็น และระบบระบายอากาศที่เพียงพอ มีพื ้นที่สว่ นตัวพอสมควร พร้ อมกับสิทธิพิเศษในการออกนอก
สถานที่ที่สมเหตุสมผล
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หมวดทที่ 3
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ คาดหวังให้ บริ ษัทคูค่ ้ าดานินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม และปฏิบตั ิตามกฎหมายของ
สิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์วิทยา ความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้ อม สุขภาพและความ
ปลอดภัยของสาธารณะโดยส่วนรวมอยู่เสมอ
การป้ องกันมลภาวะและการลดการใช้ ทรั พยากร
บริ ษัทฯ คาดหวังให้ บริ ษัทคูค่ ้ ามีการลดใช้ ทรัพยากรที่จาเป็ น ซึง่ รวมถึงน ้า ไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท รวมถึง
การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตด้ วยวิธีที่เหมาะสม
สารที่เป็ นอันตราย
บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะต้ องตรวจหาและจัดการกับสารเคมีปนเปื อ้ นและวัตถุอนั ตรายอื่นๆที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการ
ผลิตซึง่ อาจส่งผลกระทบเป็ นอันตราย หากปล่อยสูส่ ภาพแวดล้ อมโดยปราศจากการบาบัดที่ดีเพียงพอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการ
ปฏิบตั ิงาน การเคลื่อนย้ าย การจัดเก็บ การใช้ งาน การรี ไซเคิลหรื อการใช้ ซ ้าและการกาจัดทิ ้งของเสียต่างๆ เป็ นไปอย่าง
ปลอดภัย
นา้ ทิง้ และขยะมูลฝอย
น ้าทิ ้งและขยะมูลฝอยที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน กระบวนการทางอุตสาหกรรม และสถานที่กาจัดของเสีย จะต้ อง
มีการอธิบายลักษณะ เฝ้าตรวจสอบ ควบคุม และการบาบัดด้ วยวิธีการที่ถกู ต้ องตามที่กาหนดก่อนที่จะทิ ้งหรื อปล่อยออก
มาสูส่ ิ่งแวดล้ อมโดยส่วนรวม
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศที่เป็ นสารอินทรี ย์ไอระเหย ละอองลอย สารกัดกร่ อน ละอองธุลี สารเคมีที่ทาลายชันโอโซน
้
และ
ผลิตผลพลอยได้ ที่เผาไหม้ ได้ ซึง่ เกิดจากการปฏิบตั ิงาน กระบวนการทางอุตสาหกรรม และ สถานที่กาจัดของเสียจะต้ องมี
การอธิบายลักษณะ เฝ้าตรวจสอบ ควบคุม และบาบัดตามที่วิธีการที่กาหนดอย่างถูกต้ อง ก่อนที่จะปล่อยออกมาสู่
ภายนอก

ได้รับการอนุมตั ิเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 9 กันยายน 2559

หน้า 7

จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับบริษัทคู่ค้า

ใบอนุญาตด้ านสิ่งแวดล้ อมและการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
บริ ษัทคูค่ ้ าควรจะต้ องขอรับ รักษา ต่ออายุและเก็บรักษาใบอนุญาตและทะเบียนด้ านสิ่งแวดล้ อมที่จาเป็ นทังหมด
้
อยู่เสมอและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในการปฏิบตั ิงานและการรายงานตามที่ระบุในใบอนุญาตตามกฏระเบียบต่างๆ อย่าง
ครบถ้ วน
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หมวดที่ 4
จรรยาบรรณในการทาธ ุรกิจ
บริ ษัทฯ มุง่ หวังให้ บริ ษัทคูค่ ้ าดาเนินธุรกิจโดยสอดคล้ องตามมาตรฐานจริ ยธรรมสูงสุดและมุง่ หวังให้ พนักงานทุก
คนของบริ ษัทคูค่ ้ าตระหนักถึงการตัดสินใจอย่างมีจริ ยธรรมและคานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการกระทาของตนเอง
การดาเนินธุรกิจอย่ างซื่อสัตย์ สุจริต
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องไม่ปฏิบตั ิหรื อยอมให้ มีการปฏิบตั ิในรู ปแบบใดๆ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ที่อาจจะเข้ าข่ายการ
ติดสินบน การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ขูดรี ด หรื อยักยอก และจะต้ องมีระเบียบปฏิบตั ิในการเฝ้าตรวจสอบและบังคับใช้ เสมอ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสอดคล้ องกับจรรยาบรรณในการทาธุรกิจกับบริ ษัทคูค่ ้ าอย่างจริ งจัง
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องไม่เสนอให้ ของขวัญ ของกานัล เงินสินบน สินบน จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียม บริ การตอบแทน
ส่วนลด สิทธิพิเศษ หรื อผลประโยชน์อื่นใด ให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ หรื อครอบครัวของพนักงานบริ ษัทฯ เพื่อให้ ได้ มาซึง่
การได้ รับสิทธิพิเศษจากบริ ษัทฯ การเลี ้ยงอาหารหรื อการรับรองใดๆ จะอนุญาตให้ กระทาได้ เฉพาะเมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจ
ในโอกาสที่เหมาะสมเท่านัน้ เช่น การให้ และรับของขวัญเล็กๆ น้ อยๆ หรื อของที่มีมลู ค่าปกติทวั่ ไป ซึง่ ไม่ได้ ทาให้ เข้ าใจหรื อ
ถูกมองว่าเป็ นภาระผูกพัน ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และห้ ามไม่ให้ มี
เจ้ าหน้ าที่รัฐมีสว่ นเกี่ยวข้ องเช่นเดียวกัน
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องไม่เสนอ หรื อให้ ของมีคา่ รวมถึงเงินสินบน การรับรอง ของกานัล บริ การตอบแทน ผลประโยชน์
ใดๆ แก่เจ้ าหน้ าที่รัฐที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯมุง่ หวังให้ บริ ษัทคูค่ ้ ากาหนดมาตรการ
ป้องกันไม่ให้ พนักงานของบริ ษัทคูค่ ้ ามีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการให้ และรับสินบนเช่นเดียวกัน รวมถึงการฝึ กอบรมพนักงานตาม
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และห้ ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัทคูค่ ้ าทังทาง
้
ตรงและทางอ้ อม
ห้ ามไม่ให้ พนักงานของบริ ษัทฯ เรี ยกร้ องของมีคา่ ใดๆ เช่น ของขวัญ การจ่ายเงินหรื อผลประโยชน์อื่นๆ จาก
บริ ษัทคูค่ ้ า โดยบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือให้ บริ ษัทคูค่ ้ า โปรดแจ้ งการกระทาใดๆ ที่ละเมิดนโยบายนี ้ให้ บริ ษัทฯ รับทราบ
(กรุ ณาดูคาแนะนาเกี่ยวกับการแจ้ งข้ อกังวล ในหมวดที่ 5)
ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในความสัมพันธ์ทางการเงินหรื อความสัมพันธ์อื่นใดกับพนักงานของบริ ษัทฯ
ที่นามาซึง่ มีความเป็ นไปได้ หรื อถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับบริ ษัทฯ ห้ ามไม่ให้ พนักงานบริ ษัทฯ เข้ าไปปฏิบตั ิงาน
ในตาแหน่งผู้บริ หาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรื อที่ปรึกษาของบริ ษัทคูค่ ้ า เว้ นแต่จะได้ รับการยินยอมจากผู้บริ หารของ
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บริ ษัทฯ ที่เหมาะสม บริ ษัทคูค่ ้ าต้ องเปิ ดเผยและแก้ ไขผลประโยชน์ทบั ซ้ อนทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นหรื ออาจเกิดขึ ้นขึ ้น หากทราบ
ในทันที
การเปิ ดเผยข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางธุรกิจ โครงสร้ าง สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดาเนินงานนัน้
จะต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องและแนวทางปฏิบตั ิที่ได้ รับการยอมรับในอุตสาหกรรมนันๆ
้
ความเป็ นส่ วนตัวและทรั พย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องไม่ยกั ยอกหรื อใช้ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ ในทางที่ผิด รวมถึง
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องไม่ใช้ ทรัพย์สนิ และข้ อมูลดังกล่าว เว้ นแต่ได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทฯ แล้ วเท่านัน้ บริ ษัทคูค่ ้ าที่มีทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาหรื อมีข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ ต้ องกาหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเปิ ดเผยหรื อ
ใช้ ทรัพย์สินและข้ อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้ รับอนุญาต และบริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่
ถูกต้ องตามกฎหมายของพนักงาน ลูกค้ า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายได้ รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
การดานินธุรกิจและการแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องยึดมัน่ ในหลักการดาเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ซึง่ รวมถึงกฎหมาย
และข้ อ บังคับทังหมด
้
และบริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องมีวิธีการอันเหมาะสมในการปกป้องข้ อมูลของลูกค้ าด้ วย รวมถึงห้ ามไม่ให้
บริ ษัทคูค่ ้ ามีสว่ นเกี่ยวข้ องในการใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับในทางที่ผิด การกาหนดราคา การประมูล หรื อการตกลงร่ วมกัน
เพื่อลดการแข่งขัน ในธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ บริ ษัทฯมุง่ หวังให้ บริ ษัทคูค่ ้ าเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันที่เป็ นธรรม และการต่อต้ านการผูกขาดที่มีผลบังคับใช้ ทงหมด
ั้
ระบบการจัดการ
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องนาระบบการจัดการมาติดตังใช้
้ งานเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ อง
และเพื่อส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังที่ระบุไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับบริ ษัทคูค่ ้ านี ้
ข้ อกาหนดด้ านกฎหมายและข้ อบังคับ
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับด้ านคุณภาพ สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อมทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ อง
นอกจาก นี ้จะต้ องขอใบอนุญาตและทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็ นให้ ครบถ้ วน รวมถึงการต่ออายุ และ ปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ น
ปั จจุบนั เสมอ บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องดาเนินการตามข้ อกาหนดในการปฏิบตั ิงานและการรายงานด้ วย
การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องมีกระบวนการในการตรวจหาความเสี่ยงในด้ านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพและความปลอดภัย แนว
ทางปฏิบตั ิด้านแรงงาน และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน หลังจากนันจะต้
้ องกาหนดระดับความสาคัญของ
ความเสี่ยงแต่ละจุด และนาระบบควบคุมทางกายภาพและทางระเบียบปฏิบตั ิเข้ ามาใช้ อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมความ
เสี่ยงที่พบและเพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถควบคุมและจัดการความเสี่ยงนันได้
้
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ข้ อผูกมัดและความรั บผิดชอบ
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามความคาดหวังที่ระบุไว้ ในจรรยาบรรณโดยการจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม
และสื่อสารหลักการที่ระบุไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคูค่ ้ านี ้ ให้ ซพั พลายเชนของตนเองได้ รับทราบด้ วย
การพัฒนาปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง
บริ ษัทฯ คาดหวังให้ บริ ษัทคูค่ ้ าปรับปรุ งการดาเนินงานเพื่อความยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่อง โดยนามาตรการที่เหมาะสม
มาเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ด้านแรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อมที่กาหนดไว้ ใน
จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคูค่ ้ านี ้
การตรวจสอบภายในและการประเมิน
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องเข้ าร่ วมการประเมินตนเองเป็ นระยะๆเพื่อให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและ
ข้ อบังคับ เนื ้อหาในจรรยาบรรณ และข้ อกาหนดอื่นๆ ตามสัญญา ซึง่ เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่รับผิดชอบด้ านสังคมและสิ่งแวด ล้ อมโดยส่วนรวม
กระบวนการแก้ ไขปั ญหา
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องมีกระบวนการสาหรับแก้ ไขความบกพร่ องที่พบจากการประเมิน การตรวจสอบการสืบสวน และ
การตรวจทานของบริ ษัทฯ ในเวลาที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
การจัดทาเอกสารและบันทึกข้ อมูล
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องมีกระบวนการสาหรับจัดทาและเก็บรักษาเอกสารและบันทึกข้ อมูลต่างๆ เพื่อให้ แน่ใจว่าเป็ นไป
ตามกฎข้ อบังคับและสอดคล้ องกับจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับบริ ษัทคูค่ ้ า และมีการรักษาความลับอย่างเหมาะสมเพื่อปก
ป้องความเป็ นส่วนตัว และให้ บริ ษัทฯ สามารถตรวจสอบและเข้ าถึงบันทึกข้ อมูลดังกล่าวได้ เมื่อบริ ษัทฯร้ องขอ
หน้ าที่รับผิดชอบของบริษัทคู่ค้า
บริ ษัทคูค่ ้ าจะต้ องมีกระบวนการสาหรับสื่อสารข้ อกาหนดในจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับบริ ษัทคูค่ ้ าของตนในลาดับ
ถัดไปทราบ และเฝ้าตรวจสอบว่ามีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณตลอดจนกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่
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หมวดที่ 5
วิธีการแจ้งข้อกังวล
บริ ษัทฯ มุง่ หวังให้ บริ ษัทคูค่ ้ า สามารถแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ได้ รับทราบทันที หากพบปั ญหาการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบหรื อการดาเนินธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สจุ ริ ต อันอาจเกี่ยวข้ องหรื อส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศที่มีผลบังคับใช้ โดยบริ ษัทคูค่ ้ า มีหน้ าที่แจ้ งข้ อกังวลไม่วา่ ข้ อกังวลนันจะเกี
้
่ยวข้ องกับ
บริ ษัทคูค่ ้ าหรื อไม่ก็ตาม นอกเหนือจากการแจ้ งข้ อกังวล บริ ษัทฯ ยังมุง่ หวังให้ บริ ษัทคูค่ ้ า ให้ ความร่ วมมือและช่วยเหลือ
บริ ษัทฯ ในการตรวจสอบข้ อกังวลด้ วย
บริ ษัทคูค่ ้ าสามารถแจ้ งข้ อกังวลตามข้ อมูลติดต่อที่ให้ ไว้ ในตอนท้ ายนี ้ และสามารถแจ้ งข้ อกังวลโดยไม่เปิ ดเผย
ตัวตน ได้ ดงั นี ้
1)
หรื อ

แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ ind.director@moongpattana.com
ไปรษณีย์ผ่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/97-104 ชัน้ 18-19 อาคารทศพลแลนด์ 4 ซอยบางนา-ตราด 25
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260

2)
หรื อ

แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ที่ suwanna@moongpattana.com
ไปรษณีย์ผ่าน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/97-104 ชัน้ 18-19 อาคารทศพลแลนด์ 4 ซอยบางนา-ตราด 25
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
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