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บทน า 
 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้ประกาศใช้หลักการก ากับ
ดูแลกิจการส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ด าเนินการปรับปรงุ
จรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมมากขึ้นในการปฏิบัติงานและภารกิจที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
มุ่งหวังให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจ รวมถึง
ส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบ โดยก าหนดให้ค าว่า “พนักงาน” หมายความถึง พนักงานประจ า 
พนักงานชั่วคราว หรือพนักงานภายใต้สัญญาพิเศษ ทั้งนี้ ขอให้พนักงานได้ศึกษาท าความเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ 
และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ“ระเบียบข้อบังคับการท างาน” ของ
บริษัทโดยให้มีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560  เป็นต้นไป และจรรยาบรรณธุรกิจนี้ได้พิจารณาทบทวนและ
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
                                                                                 
  

(นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล) 
ประธานคณะกรรมการ 

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
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หมวดที่ 1 นโยบายการด าเนินธุรกิจ 

 
วิสัยทัศน ์

 
 “มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้ 
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกจิ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคูค่า้” 

 
พันธกิจ 

1. มุ่งเป็นองค์กรที่มีผลก าไรโดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุน 
2. มุ่งเป็นองค์กรที่จะให้ความส าคัญกับบุคลากร  เน้นการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน 
3. มุ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว 
4. มุ่งเป็นองค์กรที่เน้นย้ า จริยธรรม คุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม 
5. มุ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายสินค้า 

 
คุณค่า  

1. เรามุ่งมั่นในการท างาน รักษาสัญญา พร้อมและยอมรับในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงาน
ที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลงานและบุคลากร  

2. เรามุ่งเน้นให้ความส าคัญในด้านความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว เราให้บริการ
กับคู่ค้าของเราด้วยบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและช านาญการเพื่อสร้างแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม  

3. เรามุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักความสามัคคีและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เรายึดมั่นในการท างานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมุ่ง
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ซึ่งพนักงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน บุคลากรทุกคนจะได้รับการสนับสนุน ให้มีความรู้ 
ความสามารถ กระตุ้นให้มีความใฝ่รู้ และได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปกับองค์กร 
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4.   เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์รวมในการด าเนินธุรกิจ โดยเรามองส่ิงต่างๆ จาก
ภายนอกเข้ามา สามารถเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของลูกค้าและพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าเพื่อพัฒนาหาวิธีที่จะ
ตอบสนองความต้องการนั้นและสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นได้จากความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง
ใจ ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่เพื่อช่วยลูกค้าประสบความส าเร็จในส่ิงที่ต้องการ
ได้ด้วยคุณภาพและความพึงพอใจ  

 
 บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นใน จริยธรรม คุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนตั้งมั่นในการด าเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี บริษัทก าหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานบนพื้นฐานหลัก 5 ประการ ดังนี ้

1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะด าเนินการตัดสินใจและปฎิบัติหน้าที่
อย่างระมัดระวัง รอบคอบ ตั้งอยู่บนหลักการของความถูกต้องทางวิชาการ ความเหมาะสมของ
สถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอโดยยึดมั่นในความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและ
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้การตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ต้องสามารถชี้แจงและอธิบาย
ได้ 

2) มีความโปร่งใสและเปิดเผย  โดยมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
ตรงไปตรงมาด้วยหลักการในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ 

3) ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยสุจริตและมีความ
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

4) มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความส าคัญกับการสร้างแนวคิดหรือผลิต
ส่ิงใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และการบริหารงานโดยยึดหลักจริยธรรมคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

5) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศโดยปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส านึกเรื่องประสิทธิภาพ (Effectiveness)  
คุณภาพ (Quality) และความมุ่งมั่นในการท าทุกอย่างให้ออกมาเหนือความคาดหมาย (Winning) ซึ่ง
จิตส านึกทั้ง 3 ประการข้างต้นนี้ จะท าให้พนักงานมีทัศนคติสู่ความเป็นเลิศ (Attitude to Succeed)  
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หมวดที่ 2 นโยบายการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 
2.1 นโยบายการปฏิบตัิและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ 

เป็นนโยบายของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว 
ดังนี ้
2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความสุจริต

ใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 
2.1.2 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของบริษัท แนวโน้มในอนาคตทั้งด้านบวกและลบด้วยเหตุผล

สนับสนุนอย่างเพียงพอโดยสม่ าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 
2.1.3 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดท าเว็บไซด์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและจัดท าข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ 

2.1.4 จัดให้มีการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 
2.1.5  ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ 

ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสารธารณะ 
 
2.2 นโยบายการปฏิบตัิตอ่ลูกค้า ผู้บริโภค  

2.2.1 มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า 
ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุก
ขั้นตอน  

2.2.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและ
ราคาเป็นธรรม 

2.2.3 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น
โดยมิชอบ 

2.2.4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
2.2.5 จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้าและด าเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับ

การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน ามาปรับปรุง
และพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป 

2.2.6 ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้าเพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือ  
ฝ่าฝืนข้อก าหนดของกฎหมาย 

2.2.7 ส่ือสารการตลาดรวมถึงช่องทางดิจิทัล ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย SMS หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-
mail) บนพืน้ฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและค านึงถึงสิทธิของผู้บริโภค 
โดยมีแนวปฏิบัติการส่ือสารทางการตลาดในทุกช่องทางรวมถึงช่องทางดิจิทัล ดังนี้ 
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1. บริษัทต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าส่ือโฆษณาของบริษัทจะท าให้ลูกค้า และประชาชนรับทราบข้อมูลที่

ถูกต้อง 

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามี

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ และละเว้นการกระท าที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือท าให้

หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง 

3. ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลของบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยยึดถือกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจที่จะไม่น าข้อมูลของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือข้อมูลของบุคคล

อื่นไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่นอันนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต 

4. รักษาภาพลักษณ์ขององค์กรโดยเฉพาะการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) พนักงานต้องค านึง

เสมอว่าทุกส่ิงที่ส่ือสารออกไปนั้นแสดงถึงภาพลักษณ์ ตัวตน ความเป็นมืออาชีพของบริษัท ดังนั้น 

พนักงานต้องตระหนักถึงความถูกต้องของเนื้อหา ข้อมูล กาละเทศะ การใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสม 

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กรในการส่ือสารทางการตลาดทุกช่องทาง  

5. ไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

2.2.8 ติดฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จ าเป็นอย่างมีความรับผิดชอบ 
 

2.3 นโยบายการปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี ้
2.3.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้ง

สองฝ่าย 
2.3.2 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้อง

รีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
2.3.3 ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหน้ี 
2.3.4 รายงานภาระหนี้ท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แกเ่จา้หน้ีเมือ่มีการร้องขอ 
 

2.4 นโยบายการปฏิบตัิตอ่คูค่้า 
คู่ค้าของบริษัท หมายถึงกิจการ หรือบุคคลท่ีติดต่อการค้ากับบริษัท เช่น ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัท ลูกค้าใน
ระดับองค์กร สถาบันการเงินที่บริษัทท ารายการฝากเงินหรือกู้ยืมเงินหรือบริษัทประกันภัย เป็นต้น โดยมีข้อพึงปฏิบัติ
ดังนี ้
2.4.1  บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมทั้งสองฝ่าย 
2.4.2  บริษัทพึงละเว้นการเรียกร้อง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือ

ในการติดต่อการค้ากับคู่ค้า 
2.4.3  บริษัทพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดจะแจ้งให้คู่ค้าทราบทันที 
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2.4.4 บริษัทก าหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม โดยได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทและมีการทบทวนนโยบายเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
2.5 นโยบายการปฏิบตัิตอ่พนักงาน 

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของ
บริษัท จึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาคไม่เลือก
ปฏิบัติทั้งในด้านโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การ
โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรมโดยยึดแนว
ปฏิบัติ ดังนี ้
2.5.1 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นธรรมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อ

ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มี
คุณลักษณะครบถ้วนตามที่บริษัทต้องการ 

2.5.2  ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมบน
พื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติและสร้างแรงกระตุ้นในการท างานทั้งในรูปแบบของเงินเดือน และเงินพิเศษหรือ
โบนัส 

2.5.3  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 
2.5.4  การแต่งตั้งและโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระท าด้วยความสุจริตใจและ

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 
2.5.5  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างเท่า

เทียมและสม่ าเสมอ เหมาะสมตามความจ าเป็นของต าแหน่งงานแต่ละระดับให้ได้โอกาสได้รับการฝึกอบรมทั้ง
ระยะส้ันและระยะยาว 

2.5.6  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
2.5.7  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานจากพนักงานทุกระดับ

อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการร้องทุกข์เกี่ยวกับการท างาน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง
และแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน 

2.5.8  รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือ 
และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท 

2.5.9 มีมาตรการคุ้มครองพนักงานท่ีให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายและการกระท าผิด
จรรยาบรรณ รวมทั้งให้ความคุ้มคร้องพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต / การคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท านั้นจะท าให้
บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยจะไม่ลดต าแหน่งงาน เปล่ียนลักษณะงาน / สถานที่ท างาน ส่ังพักงาน ข่มขู่ 
รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้างหรือกระท าการใดๆ ท่ีให้ผลทางลบกับพนักงาน 

  



   
จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2560                หน้า 10 จาก 27 
ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2564 

 
2.6  นโยบายการปฏิบตัิตนของพนกังาน และการปฏิบัตติ่อพนักงานอืน่ 

2.6.1 ปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส 
รวมถึงสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอื่น หากพบการกระท าใดที่ไม่เหมาะสมหรือทุจริต ให้แจ้ง
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.6.2 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

2.6.3 พึงปฏิบัติต่อพนักงานอื่น หรือบุคคลอื่นอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความ
แตกต่างในสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคมหรือโรคภัยไข้เจ็บ 

2.6.4 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระท าการใดๆ อันเป็นการ
ไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 

2.6.5 พึงเป็นผู้มีวินัยและประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะระบุไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม 

2.6.6 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน 
2.6.7 งดเว้นการให้หรือแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน หรือการกระท าใดๆ อันอาจกระทบต่อ

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทหรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลังได้ 
 

2.7 นโยบายการปฏิบตัิตอ่คู่แขง่ทางการค้า 
 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแขง่ขันทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขัน

ทางการคา้โดยวธิีใดๆ ให้ได้มาซึง่ข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม ไม่บิดเบอืนข้อมูล หลอกลวง 
หรือใช้วิธอีื่นใดที่ไมถู่กต้องตามครรลองของการแข่งขันทีด่ี ดังนี ้
2.7.1  พึงส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ โดยยึดมั่นในการด าเนิน

ธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฏหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
2.7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
2.7.3 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 
2.7.4 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า 
 

2.8 นโยบายการปฏิบตัิตอ่หนว่ยงานก ากับดูแล 
2.8.1 ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย

หน่วยงานก ากับดูแล 
2.8.2 งดเว้นการกระท าใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท าให้เกิดการหลีกเล่ียง

การปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 
2.8.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานน้ัน 
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2.9 นโยบายการปฏิบตัิตอ่สังคมและส่วนรวม 
2.9.1 รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้ง  

ถิ่นฐานอยู่ 
2.9.2 สนับสนุนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่าง

สม่ าเสมอ 
2.9.3 ป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยของพนักงานอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2.9.4 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน  

อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 3 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

 
บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทไม่กระท าการอันใดที่เป็นการ

เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก  
ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแกห่น่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
เอกชนที่บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วยโดยจะปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-
corruption Practices)” อย่างเคร่งครัด 
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หมวดที่ 4 นโยบายเร่ืองรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน 

 
4.1 ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ

เชื่อถือได้ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี โดยจัดท าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

4.2 จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4.3 ฝ่ายจัดการและพนักงานพึงมีจิตส านึกในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและพึงตระหนักถึงความส าคัญของ
รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4.4 ผู้ตรวจสอบภายในพึงรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพซึง่ก าหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึงความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ความเที่ยงธรรมในการรายงานผลการตรวจสอบ การรักษาความลับของผู้อื่นและการใช้
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
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หมวดที่ 5 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั การใชข้้อมูลภายใน  

และการรักษาข้อมูลอนัเปน็ความลับ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจหรือข้อมูลอันมีสาระส าคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ การ
ท าสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 
5.1 การเปิดเผยข้อมูลใดอันมีสาระส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะให้เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

โดยด าเนินการให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกันและสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้
ช่องทางการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Community Portal) หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตามความเหมาะสม 

5.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญไปเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แก่บุคคลอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น 
ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน เป็นต้น 

5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่า
หลักทรัพย์ของบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัท หรือระยะเวลาตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด รวมถึงข้อมูลส าคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการ
เปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือการจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ตามค าส่ังประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อป้องกันการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและเพื่อเล่ียงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บุคคลภายใน 

5.5 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่ง
ส าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท 

5.6 บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิในการ
ตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลส าคัญต่างๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะหรือได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมเท่านั้น  

5.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรยึดถือแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับให้สอดคล้องตามที่
ระบุในแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Practices)  
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มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2560                หน้า 15 จาก 27 
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หมวดที่ 6 นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล การบันทกึ การรายงาน และการใช้ทรัพย์สนิของบริษัท 

 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องด าเนินการให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยและสามารถน ามาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กับบริษัทได้เมื่อต้องการ 

ทรัพย์สินของบริษัท หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์  เทคโนโลยี  
สูตรการผลิต เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่  
แผนธุรกิจ งบประมาณทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น 

6.1 พนักงานมีหน้าที่บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหรือที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี  

6.2 พนักงานมีหน้าที่รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง 

6.3 พนักงานมีหน้าที่ดูแลเอกสารส าคัญและข้อมูลที่เป็นความลับและต้องมั่นใจได้ว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและ
เหมาะสม ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในของบริษัทและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น 

6.4 พนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลตามก าหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด หรือภายใต้ข้อก าหนดของ
กฎหมาย โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้งาน และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้อง
เก็บข้อมูล พนักงานท่ีเกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการท าลายด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท 

6.5 พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่น าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่นไม่ว่าในเวลางานหรือนอกเวลางาน 

6.6 พนักงานไม่ควรเปิดเผยข้อมูลหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทอย่างเด็ดขาด 
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มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2560                หน้า 16 จาก 27 
ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2564 

 
หมวดที่ 7 นโยบายการใหห้รือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง  

การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนนุ 
 
7.1 การให้หรือการรับของขวัญ 
 พึงไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการรับหรือให้

ของขวัญตามประเพณีหรือเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หรือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กร 
โดยการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกหรือประโยชน์อื่นใดนั้น จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
ตลอดจนควรท าการรับหรือให้ในที่เปิดเผยและสามารถเปิดเผยให้พนักงานหรือบุคคลอื่นรับรู้ได้  โดยจะปฏิบัติตาม 
“นโยบายงดรับของขวัญ” อย่างเคร่งครัด 

7.2 การเลี้ยงรับรอง 
 กระท าได้กรณีเป็นการเล้ียงรับรองตามประเพณีนิยมเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าหรือคู่ค้า โดย

การเล้ียงรับรองดังกล่าวนี้จะต้องไม่มีเจตนาชักน าให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือจริยธรรมอันด ี

7.3 การบริจาคเพื่อการกุศล 
 กระท าได้เมื่อเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะหรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดย

ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง โดยการท ากิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลทุกครั้งต้องค านึงถึงความโปร่งใส และ
หลีกเล่ียงการถูกพิจารณาว่าเป็นการให้สินบนทางอ้อมเพื่อได้รับหรือรักษาไว้ซึ่งสัญญาธุรกิจ การอนุญาตของรัฐบาล 
ข้อวินิจฉัยที่ท าให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือศุลกากร หรือเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม 

7.4 การให้เงนิสนับสนุน 
 ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการให้เงินสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ การส่งสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียง

ของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้ามีความโปร่งใสและไม่เป็นช่องทางในการท าทุจริต
และคอร์รัปชั่น 
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มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2560                หน้า 17 จาก 27 
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หมวดที่ 8 นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

 
8.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าจะเกิด

จากการติดต่อกับผู้เกีย่วข้องทางการค้าของบริษทัหรือจากการใชโ้อกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือในเรื่องการท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการท างานอื่น
นอกเหนอืจากงานของบริษัท หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

8.2 พนักงานพึงยืนหยัดท าในส่ิงที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้หรือมีเจตนาให้บุคคลอื่นเสียหาย 

8.3 พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทหากการถือหุ้นนั้นท าให้พนักงานกระท าการหรือละเว้นการ
กระท าการท่ีควรท าตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ 

8.4 พนักงานพึงเปิดเผยให้บริษัททราบในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ อันอาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท ไม่ว่าพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวได้หุ้นนั้น
มาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่บริษัท จะเข้าท ากิจการน้ันๆ หรือได้มาโดยทางมรดก 

8.5 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
โดยรวม 
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มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2560                หน้า 18 จาก 27 
ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2564 

 
หมวดที่ 9 นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
9.1 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์

ในการท างาน พนักงานต้องไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่น ไม่ควรดาวน์
โหลด หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้เครือข่ายของบริษัท 

9.2 ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

9.3 พนักงานพึงหลีกเล่ียงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี กฎหมาย หรือการกระท าอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ 

9.4 พนักงานพึงปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในส านักงานโดยเด็ดขาด 

9.5 พนักงานพึงหลีกเล่ียงการกระท าการท าลาย แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ 

9.6 ผู้บริหารและพนักงานพึงปกป้องดูแลรักษาบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น 
ห้ามการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือท าให้ผู้อื่นล่วงรู ้

9.7 พนักงานพึงระมัดระวังและหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบริษัทหรือของผู้อื่นก็ตาม 

9.8  บริษัทมีสิทธิตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดย
ไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ 
  



   
จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2560                หน้า 19 จาก 27 
ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2564 

 
หมวดที1่0 นโยบายการใช้สทิธิทางการเมืองและการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมอืง 

 
10.1 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนในฐานะพลเมืองดี ตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

10.2 บริษัทมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะ
วางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มทางการเมืองใด 
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มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2560                หน้า 20 จาก 27 
ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2564 

 
หมวดที่ 11 การแจ้งข้อร้องเรยีน ข้อเสนอแนะ ขอค าแนะน า  

และแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท มีช่องทางในการร้องเรียน เสนอแนะขอค าแนะน า 
และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ การท าทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยผ่านช่อง
ทางการรับเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้ 

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ ind.director@moongpattana,com   
หรือ ไปรษณีย์ผ่าน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

     บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
     เลขที่ 2/97 – 104   ชั้น 18-19  อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์  
     ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนาเหนือ   
     เขตบางนา กรงุเทพฯ   10260 

2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่ี ceo@moongpattana.com 
 หรือ ไปรษณีย์ผ่าน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

     บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
     เลขที่ 2/97 – 104   ชั้น 18-19  อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์    
     ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนาเหนือ   
     เขตบางนา กรุงเทพฯ   10260 

3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของเลขานุการบริษัท ท่ี company.secretary@moongpattana.com 
 หรือ ไปรษณีย์ผ่าน  เลขานุการบริษัท 

     บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
     เลขที่ 2/97 – 104   ชั้น 18-19  อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์    
     ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนาเหนือ   
     เขตบางนา กรุงเทพฯ   10260 

4. โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 080-826-3599 

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่ง
เรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  ทั้งนี้บริษัทก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
พนักงาน และผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิด โดยการไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ 
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มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2560                หน้า 21 จาก 27 
ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2564 

 
หมวดที่ 12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนภายใต้การด าเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าคัญขององค์กรและให้เป็นไปตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และ
ร่วมสรา้งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเทียบเท่าเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
บริษัทจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ความปลอดภัย (Safety Vision) และพันธกิจความปลอดภัย (Safety Mission) ดังนี้ 
12.1 วิสัยทัศน์ความปลอดภัย (Safety Vision): 

สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเส่ียง มุง่เน้นการดูแลสุขภาพของพนักงาน 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานและสร้างคณุภาพชวีิตที่ดีแกพ่นักงาน 
12.2 พันธกิจความปลอดภัย (Safety Mission): 

 ดูแลให้มีการยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เหมาะสม ถกูสุขลักษณะ 

 ให้ความรู้ สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกซึ่งความปลอดภัยในการท างานใหก้ับพนักงาน 

 สร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดีทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

โดยจะปฏิบัติตาม “นโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน” อย่างเคร่งครดั 
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มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2560                หน้า 22 จาก 27 
ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2564 

 
หมวดที่ 13 นโยบายสิทธิมนษุยชน 

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทตระหนักและมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้าทางธุรกิจ 
เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและส่ิงแวดล้อม ตามหลักธรรมภิบาลและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัท
ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานส าคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริมหรือ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทมีแนวปฏิบตัิดังนี ้
13.1 สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่สนับสนุน ไม่กระท าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ แรงงานท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ 

13.2 ให้ความส าคัญกับสิทธิเท่าเทียมกันของสตรี รวมถึงให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง เช่น  

ผู้พิการ สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น 

13.3 ให้ความส าคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการท างาน  

ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ ศาสนา 

13.4 เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการจ้างงานบุคคลทุพลภาพ 

13.5 จัดให้มีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงระบบควบคุมภายใน

ทางด้านข้อมูล 

13.6 มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชน 

13.7 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง

กับสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส โดยข้อร้องทุกข์จะถูกเก็บเป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทได้

ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ รวมถึงแนวปฏิบัติการด าเนินการสืบสวนและ

บทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดในเรื่องดังกล่าว 
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มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2560                หน้า 23 จาก 27 
ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2564 

 
หมวดที่ 14 ทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี ้
14.1 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูล

เหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคล

อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

14.2 พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น าผลงานอันมีทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน 
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มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2560                หน้า 24 จาก 27 
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หมวดที่ 15 นโยบายข้อมลูส่วนบุคคล 

 บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด าเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ
อย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงก าหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ 
มาตรการในการก ากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม   

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
 

15.1 บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของ

พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ประวัติ ประวัติการท างาน ข้อมูลทางการเงิน 

ข้อมูลส าหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกใช้ เปิดเผย หรือถ่าย

โอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

15.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหากจะใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วน

บุคคลของบุคคลอื่นจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

15.3 ผู้ท าหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทต้องคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นการใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ

พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะกระท าได้เท่าที่จ าเป็นตามหน้าที่การงานปกติและไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 
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หมวดที ่16 นโยบายด้านภาษ ี

 บริษัทตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้บนพ้ืนฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นองค์กร

ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบด้านภาษีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม ยึดถื อและ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิ ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในการ

เปิดเผยข้อมูลทางภาษีต่อเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรท่ีเกีย่วข้องรวมทั้งการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้ถือหุ้น โดยก าหนดกลยุทธ์ด้านภาษีเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านภาษีเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

ดังนี ้

16.1 เคารพ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

16.2  ติดตามการเปล่ียนแปลงมาตรการทางภาษีอย่างสม่ าเสมอและน าส่งภาษีให้รัฐถูกต้องครบถ้วน หรือขอคืนภาษี

อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

16.3 มีการพิจารณาความเส่ียงด้านภาษีเพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและการจัดการความเส่ียงด้านภาษี เพื่อลดผลกระทบ

จากความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม  

16.4  ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพภายใต้การประกอบ

ธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลา หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้

นโยบายภาษีของประเทศ 

16.5 มีการเปิดเผยข้อมูลทางภาษีต่อภาครัฐและสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยน ามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและการท า

รายงานผ่านรายงานทางการเงินของบริษัทและรายงานประจ าปีของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
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หมวดที ่17 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักและให้ความส าคัญต่อการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่
เกิดจากการด าเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า 
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น มีการก าหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณคา่และลด
การใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เ สียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็น
หลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
17.1 เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

17.2 ปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า 

17.3 จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารกับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึง

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ และเวลาในการท างานในการฝึกอบรม  

17.4 จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

พนักงานในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

17.5 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด  
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หมวดที่ 18 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตัิและการลงโทษ  

 
18.1 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนท่ีต้องศึกษาและท าความเข้าใจและ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

18.2 กรณีมีพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้ขอค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นหรือผู้บริหารในแต่ละ
ส่วนงาน 

18.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

18.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจหรือยินยอมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง 
การให้ชดเชยความเสียหายและโทษทางแพ่งหรือทางอาญา 

18.5 บริษัทจะท าการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ าทุก 2 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และ
สภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปล่ียนแปลงไป 

 
 


