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บทน า 
 

เพ่ือท าให้บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน มีความ 
เจริญก้าวหน้า และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงได้ด าเนินการแก้ไขและพัฒนา 
“จรรยาบรรณธุรกิจ”  ฉบับนี ้ ส าหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
ประพฤติปฏิบัติท่ีชัดเจนและครอบคลุมมากขึน้ ในการปฏิบัติงานและภารกิจท่ีรับผิดชอบด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต 
โปร่งใสมีคณุธรรมและจริยธรรม  

บริษัทฯ ได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการชีแ้จง ท าความเข้าใจ  
รวมทัง้สื่อสารถงึมาตรฐานการปฏิบตัิตน ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั โดยทัว่ถึง 

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับนี ใ้ช้บังคับส าหรับกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน โดย 
ก าหนดให้ค าวา่ “พนกังาน” หมายความถงึ พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว หรือพนกังานภายใต้สญัญาพิเศษ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกท่าน ศึกษา ท าความเข้าใจ ใน 
จรรยาบรรณธุรกิจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือว่าคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของ 
“ระเบียบข้อบงัคบัการท างาน” ของบริษัทฯ 

ทัง้นีโ้ดยให้มีผลถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 9  กนัยายน 2559  เป็นต้นไป  
 

                                                                                 
 
 (สเุมธ เลอสมุิตรกลุ) 
                                                                                    ประธานคณะกรรมการ 
                                                                 บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
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หมวดที่ 1 นโยบายการด าเนินธุรกิจ 
 
วิสัยทัศน์ 

 
 “มุง่พฒันาสูค่วามเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้ 
คณุธรรม, จริยธรรม และความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นกัลงทนุ 
และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคูค้่า” 

 
พันธกิจ 

1. มุง่เป็นองค์กรท่ีมีผลก าไรโดดเดน่ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คูค้่า และนกัลงทนุ 
2. มุง่เป็นองค์กรท่ีจะให้ความส าคญักบับคุลากร เน้นการพฒันาทกัษะ องค์ความรู้ และคณุภาพชีวิตของ 

พนกังาน 
3. มุง่เป็นองค์กรท่ีให้ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคูค้่า และเติบโตควบคูก่นัไปในระยะยาว 
4. มุง่เป็นองค์กรท่ีเน้นย า้ จริยธรรม คณุธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรับผิดชอบตอ่สงัคม 
5. มุง่เป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจดัจ าหน่ายสินค้า 

 
คุณค่า  

1. เรามุ่งมัน่ในการท างาน รักษาสญัญา พร้อมและยอมรับในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้มา  
 ซึง่ผลงานท่ีเป็นเลิศอย่างตอ่เน่ืองทัง้ในด้านคณุภาพของผลงานและบคุลากร  

2. เรามุ่งเน้นให้ความส าคญัในด้านความสมัพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้าเพ่ือการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว เรา 
 ให้บริการกบัคู่ค้าของเราด้วยบคุลากรที่มีความเช่ียวชาญและช านาญการเพ่ือสร้างแนวคิดหรือผลิตสิ่ง 
 ใหม่ๆ ท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดได้ รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลกัหลกัจริยธรรมและคณุธรรมใน 
 การด าเนินธุรกิจและรับผิดชอบตอ่สงัคม  

3. เรามุง่เน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กร โดยยดึหลกัความสามคัคีและส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบัมีส่วน  
 ร่วมในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เรายึดมั่นในการท างานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบัติ 
 เพ่ือให้บรรลวิุสยัทศัน์ และมุง่สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีซึง่พนกังานให้เกียรติซึง่กนัและกนั บุคลากร 
 ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้มีความใฝ่รู้ และได้โอกาสในการ  
 พฒันาตนเองให้เติบโตไปกบัองค์กร  
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4.   เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์รวมในการด าเนินธุรกิจ โดยเรามองสิ่ง  

 ต่างๆ จากภายนอกเข้ามา สามารถเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของลกูค้า และพร้อมอยู่เคียงข้าง  
 ลกูค้าเพ่ือพฒันาหาวิธีท่ีจะตอบสนองความต้องการนัน้ และสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ได้จาก 
 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงใจ ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการท่ีสร้างสรรค์
 และแปลกใหมเ่พ่ือช่วยลกูค้าประสบความส าเร็จในสิ่งท่ีต้องการได้ด้วยคณุภาพและความพงึพอใจ  

 
 บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ใน จริยธรรม คณุธรรม และรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนตัง้มัน่ใน 
การด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจท่ีดี   บริษัทฯ ก าหนดข้อพึงปฏิบัติของ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบนพืน้ฐานหลกั 5 ประการ  ดงันี ้
 

1) มีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการปฏิบัติหน้าท่ี โดยจะด าเนินการตดัสินใจและปฎิบัติ 
หน้าท่ีอย่างระมดัระวงั รอบคอบ ตัง้อยู่บนหลกัการของความถกูต้องทางวิชาการ ความเหมาะสม 
ของสถานการณ์ บนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีเพียงพอ  โดยยึดมัน่ในความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท  ทัง้นีก้ารตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าท่ีต้อง 
สามารถชีแ้จงและอธิบายได้ 

2) มีความโปร่งใสและเปิดเผย โดยมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  
ตรงไปตรงมา ด้วยหลกัการในการตอ่ต้านทจุริตทกุรูปแบบ 

3) ปฏิบตัิต่อทกุฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม โดยปฏิบตัิตอ่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยสจุริตและ 
มีความเท่าเทียมกนั ไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

4) มุ่งสร้างคณุค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  โดยให้ความส าคญักบัการสร้างแนวคิด 
หรือผลิตสิ่งใหม่ๆ  ท่ีสามารถแข่งขันในตลาดได้  และการบริหารงานโดยยึดหลักจริยธรรม 
คณุธรรมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ  โดยปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส านึกเร่ืองประสิทธิภาพ 
(Effectiveness)  คุณภาพ (Quality)  และความมุ่งมัน่ในการท าทุกอย่างให้ออกมาเหนือความ 
คาดหมาย (Winning) : ซึง่จิตส านกึทัง้ 3 ประการข้างต้นนี ้จะท าให้พนกังานมีทศันคติสูค่วามเป็น 
เลิศ (Attitude to Succeed)  
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หมวดที่ 2 นโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

 
2.1 นโยบายการปฏบิัต ิและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

เป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัและปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ 
เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน ซึง่บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเพ่ือสนบัสนนุ 
นโยบายดงักลา่ว ดงันี ้
2.1.1 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความ

สจุริตใจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
2.1.2 รายงานให้ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ แนวโน้มในอนาคตทัง้ด้านบวกและลบ ด้วย

เหตผุลสนบัสนนุอย่างเพียงพอโดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
2.1.3 จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทัง้จดัท าเว็บไซด์ของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้ น

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และจดัท าข้อมลูด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายทัง้ในรูปแบบทัง้ภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ 

2.1.4 จดัให้มีการอ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนั เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น
ทกุครัง้ 

2.1.5 ดแูลไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลู
ใดๆ ขององค์กร ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สารธารณะ 

 
2.2 นโยบายการปฏบิัตต่ิอลูกค้า ผู้บริโภค  

2.2.1 มุ่งมัน่ในการพัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของ 
ลกูค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสงู มีระบบการตรวจสอบคณุภาพสินค้า 
ในทกุขัน้ตอน  

2.2.2 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถูกต้อง มุ่งมัน่ให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพ 
และราคาเป็นธรรม 

2.2.3 รักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอ ง หรือผู้ ท่ี 
เก่ียวข้องอื่นโดยมิชอบ 

2.2.4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ 
ลกูค้า 

2.2.5 จดัให้มีกระบวนการเพ่ือรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลกูค้า และด าเนินการอย่างดีท่ีสดุเพ่ือให้ลกูค้า  
ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถงึการจดัท าแบบประเมินความพงึพอใจของลกูค้า เพ่ือน ามา 
ปรับปรุงและพฒันาสินค้าและบริการตอ่ไป 
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2.2.6 ไมจ่่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลกูค้า เพ่ือเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลกูค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไมส่จุริต 

หรือฝ่าฝืนข้อก าหนดของกฎหมาย 
 

2.3 นโยบายการปฏบิัตต่ิอเจ้าหนี ้
2.3.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น  

ธรรมทัง้สองฝ่าย 
2.3.2 ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิได้ 

ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกนัไมใ่ห้เกิดความ 
เสียหาย 

2.3.3 ไมเ่รียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตทางการค้าในการเจรจาตอ่รองธุรกิจกบัเจ้าหนี ้
2.3.4 รายงานภาระหนีท่ี้ถกูต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีเ้มื่อมีการร้องขอ 
 

2.4 นโยบายการปฏบิัตต่ิอคู่ค้า 
คู่ค้าของบริษัทฯ หมายถึงกิจการ หรือบุคคลท่ีติดต่อการค้ากับบริษัทฯ เช่น ผู้ ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ 
บริษัทฯ ลกูค้าในระดบัองค์กร สถาบนัการเงินท่ีบริษัทฯ ท ารายการฝากเงินหรือกู้ ยืมเงิน หรือบริษัทประกนัภยั 
เป็นต้น โดยมีข้อพงึปฏิบตัิดงันี ้
2.4.1  บริษัทฯ จะปฏิบตัิตอ่คูค้่าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทน 

ท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
2.4.2  บริษัทฯ พึงละเว้นการเรียกร้อง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทาง  

ธุรกิจ หรือในการติดตอ่การค้ากบัคู่ค้า 
2.4.3  บริษัทฯ พึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเง่ือนไขทางการค้าท่ีตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่ 

สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใด จะแจ้งให้คูค้่าทราบทนัที 
2.4.4 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายในการจดัซือ้จดัจ้าง เพ่ือให้เกิดความชดัเจน และเป็นธรรม   โดยได้รับการ

พิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีการทบทวนนโยบาย เพ่ือความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

 
2.5 นโยบายการปฏบิัตต่ิอพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าย่ิง และเป็นปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จของการบรรลุ 
เป้าหมายของบริษัทฯ จงึให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเป็นธรรม โดยยดึหลกัความเท่าเทียม
และเสมอภาค ทัง้ในด้านโอกาสในการได้รับการคดัเลือกเข้ามาเป็นพนกังาน การพิจารณาผลตอบแทน การ
แต่งตัง้ การโยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กบัการพัฒนาด้านจริยธรรมและ
คณุธรรม  โดยยดึแนวปฏิบตัิ ดงันี ้
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2.5.1 ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกพนักงานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตัิ โดยมีการก าหนดขัน้ตอนและ  

เกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งพนักงานท่ีมีคุณลักษณะครบถ้วนตามท่ีบริษัท 
ต้องการ 

2.5.2 ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็น
ธรรม 

2.5.3 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน 
2.5.4 การแต่งตัง้และโอนย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ต้องกระท าด้วยความสุจริตใจ

และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
2.5.5 ให้ความส าคญัต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงาน

อย่างเท่าเทียมและสม ่าเสมอ เหมาะสมตามความจ าเป็นของต าแหน่งงานแตล่ะระดบั 
2.5.6 ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 
2.5.7 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังานจากพนกังานทุก

ระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการร้องทุกข์เก่ียวกับการท างาน ซึง่จะได้รับการพิจารณา
อย่างจริงจงัและแก้ไขเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างาน
ร่วมกนั 

2.5.8 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ ร่วมงาน ให้ความ  
ร่วมมือ และการประสานงานในทางท่ีชอบตอ่งานและตอ่บริษัทฯ 

2.5.9 มีมาตรการคุ้มครองพนักงานท่ีให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย และการ 
กระท าผิดจรรยาบรรณ รวมทัง้ให้ความคุ้มคร้องพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริต / การคอร์รัปชัน่ แม้วา่การ 
กระท านัน้จะท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ   โดยจะไม่ลดต าแหน่งงาน เปลี่ยนลกัษณะงาน / 
สถานท่ีท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือกระท าการใดๆ ท่ีให้ผลทางลบกบั
พนกังาน 

 
2.6  นโยบายการปฏบิัตตินของพนักงาน และการปฏบิัตต่ิอพนักงานอ่ืน 

2.6.1 ปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และ  
โปร่งใส รวมถึงสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานอื่น หากพบการกระท าใดท่ีไม่เหมาะสม 
หรือทจุริต ให้แจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.6.2 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทัง้ฝ่ายจัดการ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความ  
เสียหาย และไมน่ าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
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2.6.3 พึงปฏิบัติต่อพนกังานอื่น หรือบุคคลอื่นอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบตัิ แม้ว่าจะมีความ 

แตกต่างในสญัชาติ เชือ้ชาติ ชนชัน้ เพศ อายุ ศาสนา หลกัความเช่ือ สถานภาพทางสงัคมหรือโรคภยั  
ไข้เจ็บ 

2.6.4 ผู้บังคบับัญชาพึงปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระท าการใดๆ อนั 
เป็นการไมเ่คารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 

2.6.5 พงึเป็นผู้มีวินยั และประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และประเพณีอนัดีงามไม่ว่าจะระบุไว้  
เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก่็ตาม 

2.6.6 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคีและความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัในระหวา่งผู้ ร่วมงาน 
2.6.7 งดเว้นการให้หรือแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชน หรือการกระท าใดๆ อนัอาจ

กระทบตอ่ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทฯ ในภายหลงัได้ 
 

2.7 นโยบายการปฏบิัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
2.7.1 พงึส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของตลาดหรืออตุสาหกรรมท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ โดยยดึมัน่ในการ 

ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฏหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
2.7.2 ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 
2.7.3 ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย โดยปราศจากซึง่มลูความจริง 
2.7.4 ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคูแ่ข่งทางการค้า 
 

2.8 นโยบายการปฏบิัตต่ิอหน่วยงานก ากับดูแล 
2.8.1 ปฏิบัติและควบคมุให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออก 

โดยหน่วยงานก ากบัดแูล 
2.8.2 งดเว้นการกระท าใดๆ อนัจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการ  

หลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆ 
2.8.3 ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดแูล และรายงานข้อมลูที่เก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัิตาม 

กฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆ ตอ่หน่วยงานนัน้ 
   

2.9 นโยบายการปฏบิัตต่ิอสังคมและส่วนรวม 
2.9.1 รับผิดชอบและยดึมัน่ในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินท่ีองค์กร  

ตัง้ถ่ินฐานอยู่ 
2.9.2 สนับสนุน และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชนสงัคม และสิ่งแวดล้อม 

อย่างสม ่าเสมอ 
2.9.3 ป้องกนัอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยของพนกังานอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
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2.9.4 ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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หมวดที่ 3 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

 
บริษัทฯ มีนโยบายให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท ไมก่ระท าการอนัใดท่ี

เป็นการเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  เพ่ือประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมตอ่ตนเอง ครอบครัว 
เพ่ือน และคนรู้จกั  ไมว่า่ตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้สนิบน  ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินหรือไมเ่ป็นตวัเงิน แก่
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน  ท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหรือติดตอ่ด้วย  โดยจะปฏิบตัิตาม “แนวปฏิบตัิการ
ตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Practices)” อย่างเคร่งครัด 
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หมวดที่ 4 นโยบายเร่ืองรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน  
และตรวจสอบภายใน 

 
4.1 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน  

ทันเวลา และเช่ือถือได้ ทัง้งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี โดยจัดท าขึน้ตามมาตรฐานบัญชีท่ี  
รับรองโดยทัว่ไป 

4.2 จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ ปฏิบัติตาม 
มาตรฐาน และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.3 ฝ่ายจัดการและพนักงานพึงมีจิตส านึกในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และพึงตระหนักถึง  
ความส าคัญของรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในอันจะก่อให้เกิดการ 
ปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้ 

4.4 ผู้ตรวจสอบภายในพงึรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึง่ก าหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยครอบคลมุ 
ถึงความซื่อสตัย์ในการปฏิบัติงาน ความเท่ียงธรรมในการรายงานผลการตรวจสอบ การรักษาความลบัของ 
ผู้อื่น และการใช้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ี 
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หมวดที่ 5 นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider Trading) 
ของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ซึง่หมายถงึ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและจดัการ และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กบัข้อมลูโดยมีแนวทางดงันี ้ 
5.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงไม่ใช้ข้อมลูภายในอนัมีสาระส าคญั ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของ  

ตน ในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ซึ่งข้อมูลนัน้ยงัไม่ได้เปิดเผย  
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

5.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรละเว้นการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน  
ก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน หรือสถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลส าคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24  
ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูแก่สาธารณชนแล้วก่อนท่ีจะซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

5.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน (ระดบัผู้อ านวยการขึน้ไป) มีหน้าท่ีรายงานการได้มาหรือการจ าหน่ายไปซึง่  
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามค าสั่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เร่ือง วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการได้มาหรือการ  
จ าหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (ระดบัผู้อ านวยการขึน้ไป) เพ่ือป้องกนัการซือ้  
หรือขายหลกัทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและเพ่ือเลี่ยงข้อครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซือ้หรือขาย 
หลกัทรัพย์ของบคุคลภายใน 

5.4 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ท่ีส่งต่อ  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และส่ง 
ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ 

5.5 ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (หากมี) 

5.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนโดยไม่มีอ านาจหน้าท่ี เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลภายนอก 
ตดัสินใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยข้อมลูที่ไมถ่กูต้อง 

5.7 กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานควรยึดถือแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับให้
สอดคล้องตามท่ีระบใุนแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 



   จรรยาบรรณธุรกิจ 

ไดรั้บการอนุมติัเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  หนา้ 14 
มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 

 

หมวดที่ 6 นโยบายการรักษา และการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  
 

ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สินท่ีมีตวัตน และไมม่ีตวัตน เช่น สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์  
เทคโนโลยี สตูรการผลิต เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ ท่ีไมไ่ด้เปิดเผยต่อ 
สาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล ข้อมลูลกูค้า เป็นต้น 

 
6.1 พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้  

ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มท่ี และไม่น าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไป 
ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไมว่า่ในเวลางานหรือนอกเวลางาน 

6.2 พนกังานไมค่วรเปิดเผยข้อมลู หรือใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ อย่างเดด็ขาด 
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หมวดที่ 7 นโยบายการให้หรือการรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง  
การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน 

 
7.1 การให้หรือการรับของขวัญ 
 พึงไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็น 

การรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี หรือเพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หรือเป็นการเช่ือม 
สมัพนัธไมตรีระหวา่งองค์กร โดยการรับ หรือ ให้ของขวญั ของท่ีระลกึ หรือประโยชน์อื่นใดนัน้ จะต้องไมส่ง่ผล 
ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้ รับตลอดจนควรท าการรับหรือให้ในท่ีเปิดเผยและสามารถเปิดเผยให้ 
พนกังานหรือบคุคลอื่นรับรู้ได้ 

7.2 การเลีย้งรับรอง 
 กระท าได้กรณีเป็นการเลีย้งรับรองตามประเพณีนิยม เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึง่สมัพนัธภาพท่ีดีกบัลกูค้าหรือคู ่

ค้า โดยการเลีย้งรับรองดงักลา่วนี ้จะต้องไมม่ีเจตนาชกัน าให้ผู้หนึง่ผู้ ใดกระท า หรือละเว้นการกระท าท่ีถกูต้อง
ตามกฎหมายหรือจริยธรรมอนัดี 

7.3 การบริจาคเพื่อการกุศล 
 กระท าได้เมื่อเป็นการบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะ หรือมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ  

สงัคม โดยไม่มีวตัถุประสงค์แอบแฝง โดยการท ากิจกรรมการบริจาคเพ่ือการกุศลทุกครัง้ ต้องค านึงถึงความ  
โปร่งใส และหลีกเลี่ยงการถกูพิจารณาวา่เป็นการให้สินบนทางอ้อมเพ่ือได้รับหรือรักษาไว้ซึง่สญัญาธุรกิจ การ 
อนุญาตของรัฐบาล ข้อวินิจฉัยท่ีท าให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือศลุกากร หรือเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจท่ี  
ไมเ่หมาะสม 

7.4 การให้เงนิสนับสนุน 
 ต้องเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนในการให้เงินสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ การส่งสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือ

ช่ือเสียงของบริษัท  อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางการค้า มีความโปร่งใสและไม่เป็น
ช่องทางในการท าทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
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หมวดที่ 8 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
8.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พงึหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันเป็นการขดัต่อผลประโยชน์กบับริษัทฯ ไมว่่า 

จะเกิดจากการติดต่อกบัผู้ เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัทฯ หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็น  
กรรมการ ผู้ บริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขันกับ 
บริษัทฯ หรือการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ หรือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

8.2 พนกังานพึงยืนหยดัท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถกูกฎหมาย ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบตัิ 
หน้าท่ี เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ หรือมีเจตนาให้บคุคลอื่นเสียหาย 

8.3 พนกังานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากการถือหุ้นนัน้ท าให้พนกังานกระท าการหรือละ  
เว้นการกระท าการที่ควรท าตามหน้าท่ี หรือมีผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าท่ี 

8.4 พนกังานพงึเปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบ ในกรณีท่ีพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการใดๆ อนั 
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ ไม่ว่าพนักงานหรือบุคคลใน  
ครอบครัวได้หุ้นนัน้มาก่อนการเป็นพนกังานหรือก่อนท่ีบริษัทฯ จะเข้าท ากิจการนัน้ๆ หรือได้มาโดยทางมรดก 

8.5 กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บริษัทฯ  
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และสามารถตัดสินใจเพ่ือ 
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม 
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หมวดที่ 9 นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
 
9.1 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ

เพ่ือประโยชน์ในการท างาน พนกังานต้องไม่กระท าการอนัเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ของผู้ อื่น ไม่ควรดาวน์โหลด หรือ เผยแพร่ ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลท่ีไม่เหมาะสม ผ่านทางอินเตอร์ เน็ตโดยใช้
เครือข่ายของบริษัทฯ 

9.2 ผู้บริหารและพนกังานพงึใช้อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิว่า
ด้วยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ปี 2550 และพระราชบญัญัติวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2544และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม (หากม)ี  

9.3 พนกังานพึงหลีกเลี่ยงการใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมลูท่ีไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี กฎหมาย หรือการกระท าอนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงและ
ความปลอดภยัของประเทศ 

9.4 พนักงานพึงปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง ห้ามติดตัง้ และใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธ์ิไมถ่กูต้องในส านกังานโดยเดด็ขาด 

9.5 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระท าการท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทัง้หมดท่ีก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ 

9.6 ผู้บริหารและพนกังานพงึปกป้องดแูลรักษาบญัชีช่ือผู้ ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ห้ามใช้
ร่วมกบัผู้อื่น ห้ามการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือท าให้ผู้อื่นลว่งรู้ 

9.7 พนกังานพงึระมดัระวงั และหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อนัเป็นการลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ 
ไมว่า่จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ หรือของผู้ อ่ืน ก็ตาม 

9.8  บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถงึอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ข้อมลู และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตา่ง ๆ โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับอนญุาตจากผู้ใช้ 
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หมวดที่10 นโยบายการใช้สิทธิทางการเมือง  
และการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

 
10.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนในฐานะ

พลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมขุ 
10.2 บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้การสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหนึ่งพรรคใด 

โดยจะวางตวัเป็นกลางไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุม่ทางการเมืองใด 
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หมวดที่ 11 การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ขอค าแนะน า  

และแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท มีช่องทางในการร้องเรียน เสนอแนะ 
ขอค าแนะน า และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย  การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ  การท าทุจริตและ  
คอร์รัปชั่น  โดยผ่านช่องทางการรับเร่ืองท่ีได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี ้ทัง้นีผู้้ ร้องเรียนจะต้องระบุ  
รายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ ส่ง 
มายงัช่องทางรับเร่ือง ดงันี ้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี ind.director@moongpattana,com 
หรือ ไปรษณีย์ผ่าน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
     เลขท่ี 2/97 – 104   ชัน้ 18-19  อาคารทศพลแลนด์ 4                                           
     ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา 
     กรุงเทพฯ   10260 

2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท่ี suwanna@moongpattana.com 
หรือ ไปรษณีย์ผ่าน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
     บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
     เลขท่ี 2/97 – 104   ชัน้ 18-19  อาคารทศพลแลนด์ 4   
     ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา 
     กรุงเทพฯ   10260 

 
 ในกรณีผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือคณะกรรมการบริหาร  
ขอให้ท่านส่งเร่ืองร้องเรียนมายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ก าหนดให้มีการป้องกัน 
พนักงาน และผู้ แจ้งเบาะแสการกระท าผิด โดยการไม่เปิดเผยช่ือผู้ แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็น 
ความลบั 
 

mailto:ind.director@moongpattana,com
mailto:suwanna@moongpattana.com
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หมวดที่ 12 การตดิตามดูแลให้มีการปฏิบัต ิและการลงโทษ  
 
12.1 ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน ท่ีต้องศกึษาและท าความ  

เข้าใจ และปฏิบตัิตาม จรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเคร่งครัด 
12.2 กรณีมี พนกังานมีข้อสงสยัเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิให้ขอค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้หรือผู้บริหาร 

ในแตล่ะสว่นงาน 
12.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน   มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามและสง่เสริมให้ผู้อื่นปฏิบตัิตาม จรรยาบรรณ 

ธุรกิจ 
12.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ หรือยินยอมให้

ผู้ ใต้บงัคบับญัชาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึง
การเลิกจ้าง การให้ชดเชยความเสียหาย และโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา 

12.5 บริษัทฯ จะท าการทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นประจ าทุก 2 ปี เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ 
และสภาพแวดล้อมธุรกิจท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป 

 


