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บทน า 
 

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้ประกาศใช้หลักการก ากับ
ดูแลกิจการส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ด าเนินการปรับปรุง
จรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ครอบคลมุมากขึน้ในการปฏิบตัิงานและภารกิจที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส มีคณุธรรมและจริยธรรม และ
มุง่หวงัให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อยา่งยัง่ยืนและเป็นท่ียอมรับของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้มีการชีแ้จงท าความเข้าใจ รวมถึง
สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนทราบ โดยก าหนดให้ค าว่า “พนกังาน” หมายความถึง พนกังานประจ า 
พนกังานชัว่คราว หรือพนกังานภายใต้สญัญาพิเศษ ทัง้นี ้ขอให้พนกังานได้ศึกษาท าความเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี ้
และยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด   

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทถือวา่จรรยาบรรณธุรกิจฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ“ระเบียบข้อบงัคบัการท างาน” ของ
บริษัทโดยให้มีผลถือปฏิบัติตัง้แต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560  เป็นต้นไป และจรรยาบรรณธุรกิจนีไ้ด้พิจารณาทบทวนและ
น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
                                                                                 
 
  

(นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ) 
ประธานคณะกรรมการ 

บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
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หมวดที่ 1 นโยบายการด าเนินธุรกิจ 

 
วิสัยทัศน์ 

 
 “มุง่พฒันาสูค่วามเป็นเลศิในด้านสนิค้าและบริการ ภายใต้ 
คณุธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นกัลงทนุ 
และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคูค้่า” 

 
พันธกิจ 

1. มุง่เป็นองค์กรที่มีผลก าไรโดดเดน่ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คูค้่า และนกัลงทนุ 
2. มุ่งเป็นองค์กรที่จะให้ความส าคัญกับบุคลากร  เน้นการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตของ

พนกังาน 
3. มุง่เป็นองค์กรที่ให้ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคูค้่า และเติบโตควบคูก่นัไปในระยะยาว 
4. มุง่เป็นองค์กรที่เน้นย า้ จริยธรรม คณุธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรับผิดชอบตอ่สงัคม 
5. มุง่เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจดัจ าหนา่ยสนิค้า 

 
คุณค่า  

1. เรามุง่มัน่ในการท างาน รักษาสญัญา พร้อมและยอมรับในการปรับปรุงและเปลีย่นแปลงเพื่อให้ได้มาซึง่ผลงาน
ที่เป็นเลศิอยา่งตอ่เนื่องทัง้ในด้านคณุภาพของผลงานและบคุลากร  

2. เรามุง่เน้นให้ความส าคญัในด้านความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคูค้่าเพื่อการเติบโตควบคูก่นัไปในระยะยาว เราให้บริการ
กบัคู่ค้าของเราด้วยบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและช านาญการเพื่อสร้างแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแขง่ขนัใน
ตลาดได้ รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลกัจริยธรรมและคณุธรรมในการด าเนินธุรกิจและรับผิดชอบตอ่สงัคม  

3. เรามุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กร โดยยึดหลกัความสามคัคีและสง่เสริมให้พนกังานทุกระดบัมีสว่นร่วมใน
การด าเนินงานและกิจกรรมตา่งๆ ขององค์กร เรายดึมัน่ในการท างานเป็นทีมโดยมุง่ปฏิบตัิ เพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ และมุง่
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ซึ่งพนักงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน บุคลากรทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ 
ความสามารถ กระตุ้นให้มีความใฝ่รู้ และได้โอกาสในการพฒันาตนเองให้เติบโตไปกบัองค์กร 
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4.   เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลกูค้าเป็นศนูย์รวมในการด าเนินธุรกิจ โดยเรามองสิ่งตา่งๆ จาก
ภายนอกเข้ามา สามารถเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของลกูค้าและพร้อมอยู่เคียงข้างลกูค้าเพื่อพฒันาหาวิธีที่จะ
ตอบสนองความต้องการนัน้และสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ได้จากความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งตรง
ใจ ตรงความต้องการของลกูค้าด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหมเ่พื่อช่วยลกูค้าประสบความส าเร็จในสิง่ที่ต้องการ
ได้ด้วยคณุภาพและความพงึพอใจ  

 
 บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ใน จริยธรรม คุณธรรมและรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนตัง้มัน่ในการด าเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี บริษัทก าหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานบนพืน้ฐานหลกั 5 ประการ ดงันี ้

1) มีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการปฏิบตัิหน้าที่ โดยจะด าเนินการตดัสินใจและปฎิบตัิหน้าที่
อย่างระมัดระวัง รอบคอบ ตัง้อยู่บนหลักการของความถูกต้องทางวิชาการ ความเหมาะสมของ
สถานการณ์บนพืน้ฐานของข้อมูลที่เพียงพอโดยยึดมัน่ในความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและ
ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท ทัง้นีก้ารตดัสินใจและการปฏิบตัิหน้าที่ต้องสามารถชีแ้จงและอธิบาย
ได้ 

2) มีความโปร่งใสและเปิดเผย  โดยมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้ อื่น 
ตรงไปตรงมาด้วยหลกัการในการตอ่ต้านทจุริตทกุรูปแบบ 

3) ปฏิบตัิต่อทกุฝ่ายอยา่งเสมอภาคและยตุิธรรม โดยปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายโดยสจุริตและมีความ
เทา่เทียมกนัไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 

4) มุ่งสร้างคณุค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีสว่นได้เสีย โดยให้ความส าคญักบัการสร้างแนวคิดหรือผลติ
สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขนัในตลาดได้ และการบริหารงานโดยยึดหลกัจริยธรรมคุณธรรมและความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

5) สง่เสริมให้มีการปฏิบตัิการที่เป็นเลศิโดยปลกูฝังให้พนกังานมีจิตส านกึเร่ืองประสิทธิภาพ (Effectiveness)  
คุณภาพ (Quality) และความมุ่งมั่นในการท าทุกอย่างให้ออกมาเหนือความคาดหมาย (Winning) ซึ่ง
จิตส านกึทัง้ 3 ประการข้างต้นนี ้จะท าให้พนกังานมีทศันคติสูค่วามเป็นเลศิ (Attitude to Succeed)  
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หมวดที่ 2 นโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

 
2.1 นโยบายการปฏิบตัิและความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

เป็นนโยบายของบริษัทในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัและปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มความสามารถ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน ซึ่งบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อสนบัสนนุนโยบายดงักลา่ว 
ดงันี ้
2.1.1 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความสจุริต

ใจ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
2.1.2 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของบริษัท แนวโน้มในอนาคตทัง้ด้านบวกและลบด้วยเหตุผล

สนบัสนนุอยา่งเพียงพอโดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 
2.1.3 จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูหลากหลายช่องทาง รวมทัง้จดัท าเว็บไซด์ของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและจัดท าข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทัง้ในรูปแบบทัง้ภาษาไทย  และ
ภาษาองักฤษ 

2.1.4 จดัให้มีการอ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
2.1.5  ดแูลไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลูใดๆ 

ขององค์กร ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สารธารณะ 
 
2.2 นโยบายการปฏิบตัิต่อลูกค้า ผู้บริโภค  

2.2.1 มุ่งมัน่ในการพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสงูตรงตามความต้องการของลกูค้า 
ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุก
ขัน้ตอน  

2.2.2 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภัณฑ์และบริการที่ถกูต้อง มุ่งมัน่ให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคุณภาพและ
ราคาเป็นธรรม 

2.2.3 รักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้า รวมถึงไม่น าข้อมลูไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องอื่น
โดยมิชอบ 

2.2.4 ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงตอ่เวลาเพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า 
2.2.5 จดัให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลกูค้าและด าเนินการอยา่งดีที่สดุเพื่อให้ลกูค้าได้รับ

การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของลกูค้า เพื่อน ามาปรับปรุง
และพฒันาสนิค้าและบริการตอ่ไป 

2.2.6 ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลกูค้าเพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลกูค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สจุริตหรือ 
ฝ่าฝืนข้อก าหนดของกฎหมาย 

2.2.7 สื่อสารการตลาดรวมถึงช่องทางดิจิทลั ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย SMS หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-
mail) บนพืน้ฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและค านงึถึงสทิธิของผู้บริโภค 
โดยมีแนวปฏิบตัิการสือ่สารทางการตลาดในทกุช่องทางรวมถึงช่องทางดิจิทลั ดงันี  ้
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1. บริษัทต้องตรวจสอบให้มัน่ใจว่าสื่อโฆษณาของบริษัทจะท าให้ลกูค้า และประชาชนรับทราบข้อมลูที่

ถกูต้อง 

2. ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการที่ถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้าเพื่อให้ลกูค้ามี

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ และละเว้นการกระท าที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือท าให้

หลงเช่ือในคณุภาพผลติภณัฑ์ที่เกินจริง 

3. ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการรักษาความลบัของข้อมลูของบริษัทและข้อมลูส่วนบคุคล 

โดยยดึถือกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจที่จะไมน่ าข้อมลูของบริษัท ลกูค้า คูค้่า หรือข้อมลูของบคุคล

อื่นไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อยา่งอื่นอนันอกเหนือจากที่ได้รับอนญุาต 

4. รักษาภาพลกัษณ์ขององค์กรโดยเฉพาะการใช้สื่อสงัคมออนไลน์  (Social Media) พนกังานต้องค านึง

เสมอว่าทุกสิ่งที่สื่อสารออกไปนัน้แสดงถึงภาพลกัษณ์ ตัวตน ความเป็นมืออาชีพของบริษัท ดังนัน้ 

พนกังานต้องตระหนกัถึงความถกูต้องของเนือ้หา ข้อมูล กาละเทศะ การใช้ภาษาที่สภุาพเหมาะสม 

หน้าที่และความรับผิดชอบตอ่องค์กรในการสือ่สารทางการตลาดทกุช่องทาง  

5. ไมล่ะเมิดกฎหมายลขิสทิธ์ิและทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

2.2.8 ติดฉลากสนิค้าและผลติภณัฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จ าเป็นอยา่งมีความรับผิดชอบ 
 

2.3 นโยบายการปฏิบตัิต่อเจ้าหนี ้
2.3.1 ปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้

สองฝ่าย 
2.3.2 ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้ต้อง

รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 
2.3.3 ไมเ่รียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตทางการค้าในการเจรจาตอ่รองธุรกิจกบัเจ้าหนี  ้
2.3.4 รายงานภาระหนีท้ี่ถกูต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แกเ่จ้าหนีเ้มือ่มีการร้องขอ 
 

2.4 นโยบายการปฏิบตัิต่อคู่ค้า 
คูค้่าของบริษัท หมายถึงกิจการ หรือบคุคลที่ติดตอ่การค้ากบับริษัท เช่น ผู้ขายสนิค้าหรือให้บริการแก่บริษัท ลกูค้าใน
ระดบัองค์กร สถาบนัการเงินที่บริษัทท ารายการฝากเงินหรือกู้ยืมเงินหรือบริษัทประกนัภยั เป็นต้น โดยมีข้อพึงปฏิบตัิ
ดงันี ้
2.4.1  บริษัทจะปฏิบตัิตอ่คูค้่าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมทัง้สองฝ่าย 
2.4.2  บริษัทพงึละเว้นการเรียกร้อง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในการเจรจาตอ่รองทางธุรกิจ หรือ

ในการติดตอ่การค้ากบัคูค้่า 
2.4.3  บริษัทพึงปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดจะแจ้งให้คูค้่าทราบทนัที 
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2.4.4 บริษัทก าหนดนโยบายในการจัดซือ้จัดจ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม โดยได้รับการพิจารณา
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทและมีการทบทวนนโยบายเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
2.5 นโยบายการปฏิบตัิต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนกัวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่ยิ่งและเป็นปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุปา้หมายของ
บริษัท จึงให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม โดยยึดหลกัความเท่าเทียมและเสมอภาคไม่เลอืก
ปฏิบัติทัง้ในด้านโอกาสในการได้รับการคดัเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตัง้ การ
โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิงานควบคูก่บัการพฒันาด้านจริยธรรมและคณุธรรมโดยยดึแนว
ปฏิบตัิ ดงันี ้
2.5.1 ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกพนกังานอยา่งเป็นธรรมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้

ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตัิงาน โดยมีการก าหนดขัน้ตอนและเกณฑ์ในการคดัเลือกอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งพนกังานที่มี
คณุลกัษณะครบถ้วนตามที่บริษัทต้องการ 

2.5.2  ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นธรรมบน
พืน้ฐานของการไมเ่ลือกปฏิบตัิและสร้างแรงกระตุ้นในการท างานทัง้ในรูปแบบของเงินเดือน และเงินพิเศษหรือ
โบนสั 

2.5.3  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน 
2.5.4  การแต่งตัง้และโอนย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ต้องกระท าด้วยความสจุริตใจและ

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
2.5.5  ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอย่างเท่า

เทียมและสม ่าเสมอ เหมาะสมตามความจ าเป็นของต าแหน่งงานแตล่ะระดบัให้ได้โอกาสได้รับการฝึกอบรมทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว 

2.5.6  ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
2.5.7  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังานจากพนกังานทกุระดบั

อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอยา่งจริงจงั
และแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

2.5.8  รักษาและเสริมสร้างความสามคัคีและความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ ร่วมงานให้ความร่วมมือ 
และการประสานงานในทางที่ชอบตอ่งานและตอ่บริษัท 

2.5.9 มีมาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมายและการกระท าผิด
จรรยาบรรณ รวมทัง้ให้ความคุ้มคร้องพนกังานที่ปฏิเสธการทจุริต / การคอร์รัปชัน่ แม้วา่การกระท านัน้จะท าให้
บริษัทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ โดยจะไม่ลดต าแหน่งงาน เปลีย่นลกัษณะงาน / สถานที่ท างาน สัง่พกังาน ขม่ขู่ 
รบกวนการปฏิบตัิงาน เลกิจ้างหรือกระท าการใดๆ ท่ีให้ผลทางลบกบัพนกังาน 
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2.6  นโยบายการปฏิบตัิตนของพนักงาน และการปฏิบัตต่ิอพนักงานอื่น 

2.6.1 ปลกูฝังจิตส านึกในการปฏิบตัิหน้าที่ของพนกังานทุกคน ให้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างซื่อสตัย์ สจุริต และโปร่งใส 
รวมถึงสงัเกตการณ์การปฏิบตัิหน้าที่ของพนกังานอื่น หากพบการกระท าใดที่ไมเ่หมาะสมหรือทจุริต ให้แจ้ง
ตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.6.2 เคารพในสิทธิของพนกังานอื่น รวมทัง้ฝ่ายจดัการ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
และไมน่ าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

2.6.3 พึงปฏิบัติต่อพนักงานอื่น หรือบุคคลอื่นอย่างสุภาพโดยเท่า เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความ
แตกตา่งในสญัชาติ เชือ้ชาติ ชนชัน้ เพศ อาย ุศาสนา หลกัความเช่ือ สถานภาพทางสงัคมหรือโรคภยัไข้เจ็บ 

2.6.4 ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังานและพนกังานไมพ่งึกระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ไมเ่คารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 

2.6.5 พึงเป็นผู้มีวินัยและประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบริษัทและประเพณีอนัดีงามไม่ว่าจะระบุไว้เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม 

2.6.6 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแหง่ความสามคัคีและความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัในระหวา่งผู้ ร่วมงาน 
2.6.7 งดเว้นการให้หรือแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชน หรือการกระท าใดๆ อนัอาจกระทบต่อ

ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ของบริษัทหรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลงัได้ 
 

2.7 นโยบายการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า 
 บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม บริษัทไมม่ีนโยบายในการแขง่ขนั

ทางการค้าโดยวธีิใดๆ ให้ได้มาซึง่ข้อมลูของคูแ่ขง่อยา่งผิดกฎหมายและขดัตอ่จริยธรรม ไมบ่ิดเบอืนข้อมลู หลอกลวง 
หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไมถ่กูต้องตามครรลองของการแขง่ขนัท่ีดี ดงันี ้
2.7.1  พงึสง่เสริมให้เกิดการเติบโตของตลาดหรืออตุสาหกรรมที่บริษัทประกอบกิจการอยู ่โดยยดึมัน่ในการด าเนิน

ธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฏหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
2.7.2 ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
2.7.3 ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายโดยปราศจากซึง่มลูความจริง 
2.7.4 ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของคูแ่ขง่ทางการค้า 
 

2.8 นโยบายการปฏิบตัิต่อหน่วยงานก ากับดูแล 
2.8.1 ปฏิบตัิและควบคมุให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย

หนว่ยงานก ากบัดแูล 
2.8.2 งดเว้นการกระท าใดๆ อนัจะเป็นการช่วยเหลอื สนบัสนนุ หรือยอมเป็นเคร่ืองมือที่จะท าให้เกิดการหลกีเลี่ยง

การปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆ 
2.8.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลและรายงานข้อมูลที่เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานนัน้ 
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2.9 นโยบายการปฏิบตัิต่อสังคมและส่วนรวม 
2.9.1 รับผิดชอบและยึดมัน่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินที่องค์กรตัง้  

ถ่ินฐานอยู ่
2.9.2 สนบัสนุนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชนสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สม ่าเสมอ 
2.9.3 ปอ้งกนัอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยของพนกังานอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิงานในหน้าที่ 
2.9.4 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
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หมวดที่ 3 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 
บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทไม่กระท าการอนัใดที่เป็นการ

เก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก 
ไมว่า่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ให้ หรือผู้ เสนอให้สนิบน ทัง้ที่เป็นตวัเงินหรือไมเ่ป็นตวัเงินแกห่นว่ยงานของรัฐหรือหนว่ยงาน
เอกชนที่บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วยโดยจะปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-
corruption Practices)” อยา่งเคร่งครัด 
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หมวดที่ 4 นโยบายเร่ืองรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน 

 
4.1 ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และ

เช่ือถือได้ทัง้งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี โดยจดัท าขึน้ตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 

4.2 จัดให้มีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานและ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4.3 ฝ่ายจดัการและพนกังานพงึมีจิตส านกึในการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในและพงึตระหนกัถึงความส าคญัของ
รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอนัจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาระบบการ
ควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้ 

4.4 ผู้ตรวจสอบภายในพงึรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพซึง่ก าหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยครอบคลมุถึงความ
ซื่อสตัย์ในการปฏิบตัิงาน ความเที่ยงธรรมในการรายงานผลการตรวจสอบ การรักษาความลบัของผู้อื่นและการใช้
ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ 
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หมวดที่ 5 นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท การใช้ข้อมูลภายใน  

และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลับ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานที่เก่ียวข้อง โดยข้อมลูภายใน หมายถึง ข้อมลูที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจหรือข้อมลูอนัมีสาระส าคญัตอ่การ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือมลูค่าหลกัทรัพย์ของบริษัท เช่น ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การพฒันาผลิตภณัฑ์ที่ส าคญั การ
ท าสญัญาหรือการบอกเลกิสญัญา ซึง่เป็นข้อมลูที่ยงัมิได้มีการเปิดเผยตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไป 
5.1 การเปิดเผยข้อมลูใดอนัมีสาระส าคญัที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสูส่าธารณะให้เปิดเผยอยา่งระมดัระวงั ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

โดยด าเนินการให้มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกนัและสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้
ช่องทางการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (SET Community Portal) หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตามความเหมาะสม 

5.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในอนัมีสาระส าคญัไปเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรือขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทหรือให้ข้อมลูภายในที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์แก่บคุคลอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกับข้อมูลนัน้ 
ซึง่หมายรวมถึงบคุคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน เป็นต้น 

5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในอนัมีสาระส าคญัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่า
หลกัทรัพย์ของบริษัทต้องรักษาข้อมลูภายในไว้เป็นความลบั และต้องระงบัการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัท หรือระยะเวลาตามเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด รวมถึงข้อมลูส าคญัอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการ
เปิดเผยข้อมลูแก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน (ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือการจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์ของบริษัท ตามค าสัง่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เร่ือง วิธีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการได้มาหรือการจ าหนา่ยไปซึง่หลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน (ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อป้องกนัการซือ้
หรือขายหลกัทรัพย์ โดยใช้ข้อมลูภายในและเพื่อเลีย่งข้อครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของ
บคุคลภายใน 

5.5 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสง่
ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัท 

5.6 บคุคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสูส่าธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้มีสิทธิในการ
ตอบข้อซกัถามหรือให้ข้อมูลส าคญัต่างๆ ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะหรือได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมเทา่นัน้  

5.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานควรยึดถือแนวปฏิบตัิในการเปิดเผยข้อมลูและการรักษาความลบัให้สอดคล้องตามที่
ระบใุนแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Practices)  



   
จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 15 จาก 27 
ปรับปรุงครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
หมวดที่ 6 นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล การบันทกึ การรายงาน และการใช้ทรัพย์สนิของบริษัท 

 
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการข้อมลูภายในองค์กร โดยการบนัทึกหรือรายงานข้อมลูต้องสอดคล้องกบั

หลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องด าเนินการให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภยัและสามารถน ามาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กบับริษัทได้เมื่อต้องการ 

ทรัพย์สินของบริษัท หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์  เทคโนโลยี  
สตูรการผลิต เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบริษัทที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่  
แผนธุรกิจ งบประมาณทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล ข้อมลูลกูค้า เป็นต้น 

6.1 พนักงานมีหน้าที่บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหรือที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบญัชี  

6.2 พนกังานมีหน้าที่รายงานข้อมลูอยา่งถกูต้อง ตามข้อเท็จจริง 

6.3 พนกังานมีหน้าที่ดแูลเอกสารส าคญัและข้อมูลที่เป็นความลบัและต้องมัน่ใจได้ว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภยัและ
เหมาะสม ทัง้ข้อมลูที่เป็นข้อมลูภายในของบริษัทและข้อมลูของผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจ เช่น ลกูค้า คูค้่า เป็นต้น 

6.4 พนกังานมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลูตามก าหนดเวลาและตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด หรือภายใต้ข้อก าหนดของ
กฎหมาย โดยเก็บรักษาอยา่งระมดัระวงัและเป็นระบบเพื่อสะดวกตอ่การเรียกใช้งาน และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้อง
เก็บข้อมลู พนกังานท่ีเก่ียวข้องต้องจดัให้มีการท าลายด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัข้อมลูหรือเอกสารแตล่ะประเภท 

6.5 พนกังานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลทรัพย์สนิของบริษัท ไมใ่ห้เสือ่มเสยี สญูหาย และใช้ทรัพย์สนิอยา่งมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่น าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่นไมว่า่ในเวลางานหรือนอกเวลางาน 

6.6 พนกังานไมค่วรเปิดเผยข้อมลูหรือใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทอยา่งเด็ดขาด 
  



   
จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 16 จาก 27 
ปรับปรุงครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
หมวดที่ 7 นโยบายการให้หรือการรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง  

การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน 
 
7.1 การให้หรือการรับของขวัญ 
 พึงไม่รับหรือให้ของขวญั ของที่ระลกึหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทเว้นแตเ่ป็นการรับหรือให้

ของขวญัตามประเพณีหรือเพื่อรักษาความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบคุคล หรือเป็นการเช่ือมสมัพนัธไมตรีระหว่างองค์กร 
โดยการรับหรือให้ของขวญั ของที่ระลกึหรือประโยชน์อื่นใดนัน้ จะต้องไม่สง่ผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้ รับ
ตลอดจนควรท าการรับหรือให้ในที่เปิดเผยและสามารถเปิดเผยให้พนกังานหรือบุคคลอื่นรับรู้ได้  โดยจะปฏิบตัิตาม 
“นโยบายงดรับของขวญั” อยา่งเคร่งครัด 

7.2 การเลีย้งรับรอง 
 กระท าได้กรณีเป็นการเลีย้งรับรองตามประเพณีนิยมเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสมัพนัธภาพที่ดีกบัลกูค้าหรือคู่ค้า โดย

การเลีย้งรับรองดงักลา่วนีจ้ะต้องไม่มีเจตนาชกัน าให้ผู้หนึ่งผู้ ใดกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ถกูต้องตามกฎหมาย
หรือจริยธรรมอนัดี 

7.3 การบริจาคเพื่อการกุศล 
 กระท าได้เมื่อเป็นการบริจาคเพื่อการกศุลสาธารณะหรือมีวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม โดย

ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง โดยการท ากิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลทุกครัง้ต้องค านึงถึงความโปร่งใส และ
หลกีเลีย่งการถกูพิจารณาวา่เป็นการให้สนิบนทางอ้อมเพื่อได้รับหรือรักษาไว้ซึง่สญัญาธุรกิจ การอนญุาตของรัฐบาล 
ข้อวินิจฉยัที่ท าให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือศลุกากร หรือเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไมเ่หมาะสม 

7.4 การให้เงนิสนับสนุน 
 ต้องเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจนในการให้เงินสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ การสง่สริมตราผลิตภณัฑ์ หรือช่ือเสียง

ของบริษัทอนัเป็นประโยชน์ตอ่การสร้างความน่าเช่ือถือทางการค้ามีความโปร่งใสและไมเ่ป็นช่องทางในการท าทจุริต
และคอร์รัปชัน่ 
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มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 17 จาก 27 
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หมวดที่ 8 นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 
8.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์กบับริษัทไม่ว่าจะเกิด

จากการติดตอ่กบัผู้ เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัทหรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือในเร่ืองการท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการท างานอื่น
นอกเหนือจากงานของบริษัท หรือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

8.2 พนกังานพึงยืนหยดัท าในสิ่งที่ถกูต้อง เป็นธรรม ถกูกฎหมาย ไม่ปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ 
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้หรือมีเจตนาให้บคุคลอื่นเสยีหาย 

8.3 พนกังานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทหากการถือหุ้นนัน้ท าให้พนกังานกระท าการหรือละเว้นการ
กระท าการท่ีควรท าตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที่ 

8.4 พนักงานพึงเปิดเผยให้บริษัททราบในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการใดๆ อันอาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางธุรกิจตอ่บริษัท ไม่ว่าพนกังานหรือบคุคลในครอบครัวได้หุ้นนัน้
มาก่อนการเป็นพนกังานหรือก่อนท่ีบริษัท จะเข้าท ากิจการนัน้ๆ หรือได้มาโดยทางมรดก 

8.5 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
โดยรวม 
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มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 18 จาก 27 
ปรับปรุงครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
หมวดที่ 9 นโยบายการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 
9.1 บริษัทสง่เสริมให้พนกังานใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์

ในการท างาน พนกังานต้องไม่กระท าการอนัเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่น ไม่ควรดาวน์
โหลด หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์หรือข้อมลูที่ไมเ่หมาะสมผา่นทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้เครือขา่ยของบริษัท 

9.2 ผู้บริหารและพนกังานพงึใช้อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการ
กระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

9.3 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี กฎหมาย หรือการกระท าอนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงและความ
ปลอดภยัของประเทศ 

9.4 พนกังานพึงปฏิบตัิงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสทิธ์ิถกูต้อง ห้ามติดตัง้และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
ลขิสทิธ์ิไมถ่กูต้องในส านกังานโดยเด็ดขาด 

9.5 พนกังานพึงหลีกเลี่ยงการกระท าการท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้หมดที่
กอ่ให้เกิดความเสยีหายตอ่ข้อมลูคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ 

9.6 ผู้บริหารและพนกังานพงึปกปอ้งดแูลรักษาบญัชีช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหสัผา่น (Password) ห้ามใช้ร่วมกบัผู้อื่น 
ห้ามการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือท าให้ผู้อื่นลว่งรู้ 

9.7 พนกังานพงึระมดัระวงัและหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัเป็นการลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ ไมว่า่จะ
เป็นทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิของบริษัทหรือของผู้อื่นก็ตาม 

9.8  บริษัทมีสิทธิตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง ข้อมลู และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดย
ไมจ่ าเป็นต้องได้รับอนญุาตจากผู้ใช้ 
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มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 19 จาก 27 
ปรับปรุงครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
หมวดที่10 นโยบายการใช้สทิธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมอืง 

 
10.1 บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พงึใช้สทิธิทางการเมืองของตนในฐานะพลเมืองดี ตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

10.2 บริษัทมีนโยบายไม่ให้การสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะ
วางตวัเป็นกลางไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุม่ทางการเมืองใด 
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มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 20 จาก 27 
ปรับปรุงครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
หมวดที่ 11 การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ขอค าแนะน า  

และแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท มีช่องทางในการร้องเรียน เสนอแนะขอค าแนะน า 
และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ การท าทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยผ่านช่อง
ทางการรับเร่ืองที่ได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี ้ทัง้นีผู้้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ สง่มายงัช่องทางรับเร่ือง ดงันี  ้

1. แจ้งผา่นช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ ind.director@moongpattana,com   
หรือ ไปรษณีย์ผา่น  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

     บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
     เลขที่ 2/97 – 104   ชัน้ 18-19  อาคารบางนาคอมเพลก็ซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์  
     ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนาเหนือ   
     เขตบางนา กรุงเทพฯ   10260 

2. แจ้งผา่นช่องทาง อีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ ceo@moongpattana.com 
 หรือ ไปรษณีย์ผา่น  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

     บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
     เลขที่ 2/97 – 104   ชัน้ 18-19  อาคารบางนาคอมเพลก็ซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์    
     ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนาเหนือ   
     เขตบางนา กรุงเทพฯ   10260 

3. แจ้งผา่นช่องทาง อีเมล์ของเลขานกุารบริษัท ที่ company.secretary@moongpattana.com 
 หรือ ไปรษณีย์ผา่น  เลขานกุารบริษัท 

     บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
     เลขที่ 2/97 – 104   ชัน้ 18-19  อาคารบางนาคอมเพลก็ซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์    
     ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนาเหนือ   
     เขตบางนา กรุงเทพฯ   10260 

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านสง่
เร่ืองร้องเรียนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั
พนกังาน และผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิด โดยการไมเ่ปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลบั 
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มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 21 จาก 27 
ปรับปรุงครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
หมวดที่ 12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัความปลอดภยั  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน 

เพื่อเป็นการสง่เสริมความยัง่ยืนภายใต้การด าเนินงานของบริษัทซึง่เป็นกลยทุธ์ส าคญัขององค์กรและให้เป็นไปตามแนว
ทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของสขุภาพ ความปลอดภยัและคณุภาพชีวิตของพนกังาน และ
ร่วมสร้างเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเทียบเทา่เปา้หมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
บริษัทจึงได้ก าหนดวิสยัทศัน์ความปลอดภยั (Safety Vision) และพนัธกิจความปลอดภยั (Safety Mission) ดงันี ้
12.1 วิสยัทศัน์ความปลอดภยั (Safety Vision): 

สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม ปลอดภยั ปราศจากความเสีย่ง มุง่เน้นการดแูลสขุภาพของพนกังาน 
เพื่อพฒันาประสทิธิภาพการท างานและสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีแกพ่นกังาน 
12.2 พนัธกิจความปลอดภยั (Safety Mission): 

 ดแูลให้มีการยกระดบัและพฒันาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภยั เหมาะสม ถกูสขุลกัษณะ 

 ให้ความรู้ สร้างความตระหนกัและปลกูจิตส านกึซึง่ความปลอดภยัในการท างานให้กบัพนกังาน 

 สร้างเสริมให้พนกังานมีสขุภาวะที่ดีทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม 

โดยจะปฏิบตัิตาม “นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน” อยา่งเคร่งครัด 
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มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 22 จาก 27 
ปรับปรุงครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
หมวดที่ 13 นโยบายสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายที่จะไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน บริษัทตระหนกัและมีอดุมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่ง
มีคณุธรรม ยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูแ่ขง่ทางการค้า คูค้่าทางธุรกิจ 
เจ้าหนี ้พนกังาน สงัคมและสิง่แวดล้อม ตามหลกัธรรมภิบาลและหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในด้านสทิธิมนษุยชนนัน้ บริษัท
ยึดถือหลกัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิพืน้ฐานของมนุษย์และเล็งเห็นว่าหลกัการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานส าคญัในการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติและสงบสขุ เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบตอ่สทิธิมนษุยชนทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้ไมส่ง่เสริมหรือ
เข้าไปเก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน บริษัทมีแนวปฏิบตัิดงันี ้
13.1 สนบัสนนุและเคารพสิทธิมนษุยชน โดยไม่สนบัสนนุ ไม่กระท าและไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

เช่น ไมใ่ช้แรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั แรงงานท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงตอ่ต้านการคกุคามทางเพศทกุรูปแบบ 

13.2 ให้ความส าคญักับสิทธิเท่าเทียมกันของสตรี รวมถึงให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง เช่น  

ผู้พิการ สตรีมีครรภ์และให้นมบตุร เป็นต้น 

13.3 ให้ความส าคญัและเคารพเสรีภาพในเร่ืองสญัชาติ สถานภาพทางสงัคม สขุภาพ การศึกษา สิทธิในการท างาน  

ชนชัน้ทางสงัคม ลกัษณะเชือ้ชาติ ศาสนา 

13.4 เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบคุลากรอยา่งเทา่เทียมกนั ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ รวมไปถึงการจ้างงานบคุคลทพุลภาพ 

13.5 จดัให้มีนโยบายและมาตรการเก่ียวกบัความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า รวมถึงระบบควบคมุภายใน

ทางด้านข้อมลู 

13.6 มุง่มัน่และรักษาไว้ซึง่วฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่ตอ่การเคารพสทิธิมนษุยชนตามนโยบายสทิธิมนษุยชน 

13.7 เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถร้องทกุข์ในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กบัสิทธิมนษุยชน โดยจดัให้มีช่องทางร้องทกุข์ แจ้งเบาะแส โดยข้อร้องทกุข์จะถกูเก็บเป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทได้

ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั รวมถึงแนวปฏิบตัิการด าเนินการสืบสวนและ

บทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดในเร่ืองดงักลา่ว 
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มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 23 จาก 27 
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หมวดที่ 14 ทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญาและมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไมล่ะเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญา ดงันี ้
14.1 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลบัอันเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูล

เหลา่นัน้ร่ัวไหล และต้องไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตวัหรือบคุคล

อื่นโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

14.2 พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื่น และไม่น าผลงานอนัมีทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื่นไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นของผลงานไปใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของผลงาน 
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หมวดที่ 15 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทเคารพสิทธิความเป็นสว่นตวัของลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังานและผู้ที่เก่ียวข้อง และมุ่งมัน่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
คณุค่าขององค์กรอยา่งตอ่เนื่อง ด าเนินกิจการอยา่งมีธรรมาภิบาลเพื่อให้มัน่ใจวา่บคุคลดงักลา่วจะได้รับความคุ้มครองสทิธิ
อย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล บริษัทจึงก าหนดนโยบายข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อให้บริษัทมีหลกัเกณฑ์ 
มาตรการในการก ากบัดแูลและบริหารจดัการข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสม   

ข้อมลูสว่นบคุคล หมายถงึ ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท าให้สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม  
 

15.1 บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ ถือหุ้น พนักงานและผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนัน้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

พนกังานและผู้ที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ประวตัิ ประวตัิการท างาน ข้อมูลทางการเงิน 

ข้อมลูส าหรับการติดตอ่ ข้อมลูสขุภาพ หรือข้อมลูสว่นตวัอื่นๆ ต้องได้รับความคุ้มครองไมใ่ห้ถกูใช้ เปิดเผย หรือถ่าย

โอนไปยงับคุคลอื่นอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดสทิธิตามกฎหมาย 

15.2 ผู้บริหารและพนกังานต้องเคารพในข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่น โดยหากจะใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมลูสว่น

บคุคลของบคุคลอื่นจะต้องได้รับความยินยอมจากบคุคลนัน้ๆ และไมเ่ป็นการละเมิดสทิธิตามกฎหมาย 

15.3 ผู้ท าหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทต้องคุ้มครองข้อมูลส่วน

บคุคลของพนกังานและผู้ที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้การใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมลูสว่นบคุคลของ

พนกังานและผู้ที่เก่ียวข้องจะกระท าได้เทา่ที่จ าเป็นตามหน้าที่การงานปกติและไมเ่ป็นการละเมิดสทิธิตามกฎหมาย 

  



   
จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 25 จาก 27 
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หมวดที่ 16 นโยบายด้านภาษี 

 บริษัทตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้บนพืน้ฐานการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มุ่งมัน่เป็นองค์กร

ที่มีการเติบโตอย่างมีคณุค่าและมีความรับผิดชอบด้านภาษีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัระบบเศรษฐกิจและสงัคม ยึดถือและ

ปฏิบตัิตามข้อก าหนดประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ ปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบัในการ

เปิดเผยข้อมลูทางภาษีตอ่เจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรที่เก่ียวข้องรวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

แก่ผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดกลยุทธ์ด้านภาษีเพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารจดัการด้านภาษีเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

ดงันี ้

16.1 เคารพ ยดึถือและปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

16.2  ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางภาษีอย่างสม ่าเสมอและน าส่งภาษีให้รัฐถูกต้องครบถ้วน  หรือขอคืนภาษี

อยา่งถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

16.3 มีการพิจารณาความเสี่ยงด้านภาษีเพื่อให้มัน่ใจวา่มีการระบแุละการจดัการความเสี่ยงด้านภาษี เพื่อลดผลกระทบ

จากความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้อยา่งเหมาะสม  

16.4  ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) อย่างถกูต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพภายใต้การประกอบ

ธุรกิจอย่างยัง่ยืนและเหมาะสม สอดคล้องกบัหลกัการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้  

สทิธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลมุถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลา หรือสทิธิประโยชน์อื่นๆ ที่อยูภ่ายใต้

นโยบายภาษีของประเทศ 

16.5 มีการเปิดเผยข้อมลูทางภาษีตอ่ภาครัฐและสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยน ามาตรฐานการเปิดเผยข้อมลูและการท า

รายงานผา่นรายงานทางการเงินของบริษัทและรายงานประจ าปีของบริษัทเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 
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มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 26 จาก 27 
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หมวดที่ 17 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอยา่งยัง่ยืนบนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกบั
การบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนกัและให้ความส าคญัตอ่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการด าเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการห่ วงโซ่คุณค่า 
สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ มีการก าหนดเปา้หมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คณุคา่และลด
การใช้พลงังานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากดั ตลอดจนสนบัสนนุให้บริษัทร่วม คู่ค้า ผู้มีสว่นได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็น
หลกัในการปฏิบตัิให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ดงันี ้
17.1 เคารพ ยดึถือ และปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 

17.2 ปลกูจิตส านกึให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคน ในการใช้ทรัพยากรและพลงังานอยา่งประหยดัรู้คณุคา่ 

17.3 จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสมัพนัธ์ และการสื่อสารกับพนกังานและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อให้ตระหนกัถึง

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ และเวลาในการท างานในการฝึกอบรม  

17.4 จดัให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนกังาน เพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ

พนกังานในการจดัการสิง่แวดล้อม 

17.5 อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและพลงังานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานทกุคนที่จะให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการท่ีก าหนด  
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มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 สงิหาคม 2560                หน้า 27 จาก 27 
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หมวดที่ 18 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตัิและการลงโทษ  

 
18.1 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนที่ต้องศกึษาและท าความเข้าใจและ

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

18.2 กรณีมีพนกังานมีข้อสงสยัเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิให้ขอค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้หรือผู้บริหารในแตล่ะ
สว่นงาน 

18.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามและสง่เสริมให้ผู้อื่นปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

18.4 กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจหรือยินยอมให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชาฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจจะถกูพิจารณาลงโทษทางวินยั ซึง่อาจรวมถึงการเลกิจ้าง 
การให้ชดเชยความเสยีหายและโทษทางแพง่หรือทางอาญา 

18.5 บริษัทจะท าการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ าทุก 2 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และ
สภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลีย่นแปลงไป 

 
 


