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บทน า 

 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดป้ระกาศใช้

หลกัการก ากับดูแลกิจการ ส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2560 

คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงได้ด าเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานทุกระดบัใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ีชดัเจนและครอบคลุมมากขึ้ น ในการปฏิบติังาน

และภารกิจท่ีรับผิดชอบดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และมุ่งหวงัใหก้าร

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตไดอ้ยา่งยัง่ยืนและเป็นท่ียอมรบัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษรและใหม้ีการช้ีแจง 

ท าความเขา้ใจ รวมถึงส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบ โดยก าหนดใหค้ าว่า 

“พนักงาน” หมายความถึง พนักงานประจ า พนักงานชัว่คราว หรือพนักงานภายใตส้ัญญาพิเศษ ทั้งน้ี 

ขอใหพ้นักงานไดศึ้กษาท าความเขา้ใจจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี และยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครดั   

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ“ระเบียบ

ขอ้บงัคบัการท างาน” ของบริษัทฯ โดยใหม้ีผลถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 10  สิงหาคม 2560  เป็นตน้ไป  

 

 

 

                                                                                 

 

  

 (นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล) 

                                                               ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 
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หมวดที่ 1 นโยบายการด าเนินธุรกิจ 

 

วิสยัทศัน ์

 

 “มุง่พฒันาสู่ความเป็นเลิศในดา้นสินคา้และบริการ ภายใต ้

คุณธรรม จริยธรรม และความรบัผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นักลงทุน 

และสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่คา้” 

 

พนัธกิจ 

1. มุง่เป็นองคก์รท่ีมีผลก าไรโดดเด่น และไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค คู่คา้ และนักลงทุน 

2. มุง่เป็นองคก์รท่ีจะใหค้วามส าคญักบับุคลากร เน้นการพฒันาทักษะ องคค์วามรู ้และคุณภาพ

ชีวิตของพนักงาน 

3. มุง่เป็นองคก์รท่ีใหค้วามสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่คา้ และเติบโตควบคู่กนัไปในระยะยาว 

4. มุง่เป็นองคก์รท่ีเนน้ย า้ จริยธรรม คุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรบัผิดชอบต่อสงัคม 

5. มุ่งเป็นองค์กรท่ีไดร้ับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพดา้นการตลาดและการจัดจ าหน่าย

สินคา้ 

 

คุณค่า  

1. เรามุ่งมัน่ในการท างาน รักษาสัญญา พรอ้มและยอมรับในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง

เพ่ือใหไ้ดม้า ซ่ึงผลงานท่ีเป็นเลิศอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นคุณภาพของผลงานและบุคลากร  

2. เรามุ่งเน้นใหค้วามส าคญัในดา้นความสมัพนัธ์ท่ีดีกับคู่คา้เพ่ือการเติบโตควบคู่กนัไปในระยะ

ยาว เรา ใหบ้ริการกับคู่คา้ของเราดว้ยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและช านาญการเพ่ือสรา้งแนวคิด

หรือผลิตส่ิงใหม่ๆ ท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดได ้รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลักจริยธรรมและ

คุณธรรมในการด าเนินธุรกิจและรบัผิดชอบต่อสงัคม  

3. เรามุ่งเน้นการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร โดยยึดหลกัความสามคัคีและส่งเสริมใหพ้นักงานทุก

ระดบัมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร เรายึดมัน่ในการท างานเป็นทีมโดย

มุ่งปฏิบติั เพ่ือใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ และมุ่งสรา้งองคก์รแห่งการเรียนรูท่ี้ซ่ึงพนักงานใหเ้กียรติซ่ึงกนัและ

กนั บุคลากรทุกคนจะไดร้บัการสนับสนุนใหม้ีความรู ้ความสามารถ กระตุน้ใหม้ีความใฝ่รู ้และได้

โอกาสในการพฒันาตนเองใหเ้ติบโตไปกบัองคก์ร 
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4.   เราใหค้วามสนใจและยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยร์วมในการด าเนินธุรกิจ โดยเรา

มองส่ิงต่างๆ จากภายนอกเขา้มา สามารถเขา้ใจและเห็นถึงความตอ้งการของลูกคา้ และพรอ้มอยู่

เคียงขา้งลูกคา้เพ่ือพัฒนาหาวิธีท่ีจะตอบสนองความตอ้งการน้ัน และสามารถสรา้งผลตอบแทนท่ี

สูงข้ึนไดจ้าก ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงใจ ตรงความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยวิธีการ 

ท่ีสรา้งสรรคแ์ละแปลกใหมเ่พ่ือช่วยลกูคา้ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยคุณภาพและความ

พึงพอใจ  

 

 บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ใน จริยธรรม คุณธรรม และรบัผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนตั้งมัน่

ในการด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ภายใตก้รอบจรรยาบรรณธุรกิจท่ีดี บริษัทฯ ก าหนด 

ขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานบนพ้ืนฐานหลกั 5 ประการ  ดงัน้ี 

1) มีความรบัผิดชอบต่อการตัดสินใจและการปฏิบติัหน้าท่ี โดยจะด าเนินการตดัสินใจและ

ปฎิบติัหน้าท่ีอย่างระมดัระวงั รอบคอบ ตั้งอยู่บนหลกัการของความถูกตอ้งทางวิชาการ 

ความเหมาะสมของสถานการณ ์บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีเพียงพอ  โดยยึดมัน่ในความเป็น

ธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งน้ีการตดัสินใจ

และการปฏิบติัหนา้ท่ีตอ้งสามารถช้ีแจงและอธิบายได ้

2) มีความโปร่งใสและเปิดเผย โดยมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่เบียดเบียน

ผูอ่ื้น ตรงไปตรงมา ดว้ยหลกัการในการต่อตา้นทุจริตทุกรูปแบบ 

3) ปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม โดยปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายโดย

สุจริตและมีความเท่าเทียมกนั ไมเ่ลือกปฏิบติั 

4) มุ่งสรา้งคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยใหค้วามส าคญักบัการสรา้ง

แนวคิดหรือผลิตส่ิงใหม่ๆ ท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดได ้ และการบริหารงานโดยยึดหลกั

จริยธรรมคุณธรรมและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

5) ส่งเสริมใหม้ีการปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศโดยปลกูฝังใหพ้นักงานมีจิตส านึกเร่ืองประสิทธิภาพ

(Effectiveness)  คุณภาพ (Quality)  และความมุ่งมัน่ในการท าทุกอย่างใหอ้อกมาเหนือ

ความคาดหมาย (Winning) ซ่ึงจิตส านึกทั้ง 3 ประการขา้งตน้น้ี จะท าใหพ้นักงานมี

ทศันคติสู่ความเป็นเลิศ (Attitude to Succeed)  
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หมวดที่ 2 นโยบายการปฏิบตัติอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
2.1 นโยบายการปฏิบตั ิและความรบัผิดชอบตอ่ผูถ้ือหุน้ 

เป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกันและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม

ความสามารถ เพ่ือสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ซ่ึงบริษัทฯ ได้

ก าหนดแนวปฏิบติัเพ่ือสนับสนุนนโยบายดงักล่าว ดงัน้ี 

2.1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ 

ดว้ยความสุจริตใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.1.2 รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสถานการณข์องบริษัทฯ แนวโน้มในอนาคตทั้งดา้นบวกและลบ 

ดว้ยเหตุผลสนับสนุนอยา่งเพียงพอโดยสม า่เสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 

2.1.3 จดัใหม้ีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจดัท าเว็บไซดข์องบริษัทฯ ให้ 

ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และจัดท าขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่ายทั้งใน

รูปแบบทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

2.1.4 จัดใหม้ีการอ านวยความสะดวก และส่งเสริมใหผู้้ถือหุ ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบัน เขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั้ง 

2.1.5  ดูแลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

โดยใชข้อ้มลูใดๆ ขององคก์ร ซ่ึงยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสารธารณะ 

 

2.2 นโยบายการปฏิบตัติ่อลกูคา้ ผูบ้ริโภค  

2.2.1 มุ่งมัน่ในการพัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานสูงตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ ภายใตเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ในทุกขัน้ตอน  

2.2.2 ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง มุง่มัน่ใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์สูงสุดทั้งดา้น

คุณภาพและราคาเป็นธรรม 

2.2.3 รกัษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ รวมถึงไม่น าขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนโดยมิชอบ 

2.2.4 ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพ่ือสรา้งความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ลกูคา้ 

2.2.5 จดัใหม้ีกระบวนการเพ่ือรบัปัญหาและขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ และด าเนินการอย่างดีท่ีสุด

เพ่ือใหลู้กคา้ไดร้บัการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจดัท าแบบประเมินความพึง

พอใจของลกูคา้ เพ่ือน ามาปรบัปรุงและพฒันาสินคา้และบริการต่อไป 

2.2.6 ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ใหลู้กคา้ เพ่ือเป็นการใหไ้ดม้าหรือแย่งชิงลูกคา้มาโดยการใช้

วิธีการท่ีไมสุ่จริตหรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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2.3 นโยบายการปฏิบตัติ่อเจา้หน้ี 

2.3.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 

2.3.2 ปฏิบัติตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่

สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

และป้องกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 

2.3.3 ไม่เรียก รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตทางการคา้ในการเจรจาต่อรองธุรกิจกบั

เจา้หน้ี 

2.3.4 รายงานภาระหน้ีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีเมื่อมีการรอ้งขอ 

 

2.4 นโยบายการปฏิบตัติ่อคู่คา้ 

คู่คา้ของบริษัทฯ หมายถึงกิจการ หรือบุคคลท่ีติดต่อการคา้กับบริษัทฯ เช่น ผู้ขายสินคา้หรือ

ใหบ้ริการแก่บริษัทฯ ลูกคา้ในระดบัองคก์ร สถาบนัการเงินท่ีบริษัทฯ ท ารายการฝากเงินหรือกูย้ืม

เงิน หรือบริษัทประกนัภยัเป็นตน้ โดยมีขอ้พึงปฏิบติัดงัน้ี 

2.4.1  บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไดร้บั

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 

2.4.2  บริษัทฯ พึงละเวน้การเรียกรอ้ง การรบัหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการเจรจา

ต่อรองทางธุรกิจ หรือในการติดต่อการคา้กบัคู่คา้ 

2.4.3  บริษัทฯ พึงปฏิบติัตามสญัญา หรือเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

หากไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใด จะแจง้ใหคู้่คา้ทราบทนัที 

2.4.4 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายในการจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน และเป็นธรรม โดย

ไดร้บัการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีการทบทวนนโยบาย 

เพ่ือความเหมาะสมตามสถานการณ ์

 

2.5 นโยบายการปฏิบตัติ่อพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรพัยากรท่ีมีคุณค่ายิ่ง และเป็นปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จของ

การบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึด

หลกัความเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งในดา้นโอกาสในการไดร้บัการคดัเลือกเขา้มาเป็นพนักงาน 

การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังาน

ควบคู่กบัการพฒันาดา้นจริยธรรมและคุณธรรม  โดยยึดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

2.5.1 ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกพนักงานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบติั โดยมีการก าหนด

ขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงพนักงานท่ีมีคุณลักษณะ

ครบถว้นตามท่ีบริษัทตอ้งการ 

2.5.2  ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน

อยา่งเป็นธรรม 
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2.5.3  ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนักงาน 

2.5.4  การแต่งตั้งและโอนยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความ

สุจริตใจและตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 

2.5.5  ใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาความรูค้วามสามารถและทักษะของพนักงาน โดยใหโ้อกาส

พนักงานอย่างเท่าเทียมและสม า่เสมอ เหมาะสมตามความจ าเป็นของต าแหน่งงานแต่ละ

ระดบั 

2.5.6  ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานอยา่งเคร่งครดั 

2.5.7  รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรูท้างวิชาชีพของพนักงานจาก

พนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการรอ้งทุกขเ์ก่ียวกบัการท างาน ซ่ึง

จะไดร้บัการพิจารณาอย่างจริงจงัและแกไ้ขเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย และสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานร่วมกนั 

2.5.8  รกัษาและเสริมสรา้งความสามคัคีและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในระหว่างผูร้่วมงานให้

ความร่วมมือ และการประสานงานในทางท่ีชอบต่องานและต่อบริษัทฯ 

2.5.9 มีมาตรการคุม้ครองพนักงานท่ีใหข้อ้มูลหรือแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย และ

การกระท าผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งใหค้วามคุม้ครอ้งพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริต / การ

คอรร์ปัชัน่ แมว้่าการกระท าน้ันจะท าใหบ้ริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยจะไม่ลดต าแหน่ง

งาน เปล่ียนลกัษณะงาน / สถานท่ีท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง

หรือกระท าการใดๆ ท่ีใหผ้ลทางลบกบัพนักงาน 
 

2.6  นโยบายการปฏิบตัตินของพนกังาน และการปฏิบตัติ่อพนกังานอื่น 

2.6.1 ปลกูฝังจิตส านึกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนักงานทุกคน ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งซ่ือสตัย ์สุจริต 

และโปร่งใส รวมถึงสงัเกตการณ์การปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานอ่ืน หากพบการกระท าใดท่ี

ไมเ่หมาะสมหรือทุจริต ใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.6.2 เคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืน รวมทั้งฝ่ายจดัการ ไม่วิพากษ์วิจารณใ์นลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิด

ความเสียหาย และไมน่ าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

2.6.3 พึงปฏิบติัต่อพนักงานอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั แมว้่า

จะมีความแตกต่างในสญัชาติ เช้ือชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลกัความเช่ือ สถานภาพ

ทางสงัคมหรือโรคภยัไขเ้จ็บ 

2.6.4 ผูบ้งัคับบญัชาพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระท า

การใดๆ อนัเป็นการไมเ่คารพนับถือผูบ้งัคบับญัชา 

2.6.5 พึงเป็นผูม้ีวินัย และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และประเพณีอนัดีงามไม่ว่า

จะระบุไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไมก็่ตาม 

2.6.6 ร่วมสรา้งและรกัษาบรรยากาศแห่งความสามคัคีและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในระหว่าง

ผูร้่วมงาน 

2.6.7 งดเวน้การใหห้รือแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือส่ือมวลชน หรือการกระท าใดๆ อนั

อาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณข์องบริษัทฯ หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทฯ ในภายหลงัได ้
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2.7 นโยบายการปฏิบตัติ่อคู่แข่งทางการคา้ 

2.7.1 พึงส่งเสริมใหเ้กิดการเติบโตของตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ โดยยึด

มัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ภายใตก้รอบของกฏหมาย และจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ 

2.7.2 ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมสุ่จริต หรือไมเ่หมาะสม 

2.7.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากซ่ึง  

มลูความจริง 

2.7.4 ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของคู่แขง่ทางการคา้ 

 

2.8 นโยบายการปฏิบตัติ่อหน่วยงานก ากบัดูแล 

2.8.1 ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 

2.8.2 งดเวน้การกระท าใดๆ อนัจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้

เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 

2.8.3 ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแล และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่

ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานน้ัน 

   

2.9 นโยบายการปฏิบตัติ่อสงัคมและส่วนรวม 

2.9.1 รับผิดชอบและยึดมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

ทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งถ่ินฐานอยู่ 

2.9.2 สนับสนุน และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และสรา้งสรรคต่์อชุมชนสงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม า่เสมอ 

2.9.3 ป้องกนัอุบติัเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยของพนักงานอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน

ในหนา้ท่ี 

2.9.4 ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณท่ี์มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

และชุมชน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยใหค้วามร่วมมืออย่างเต็มท่ีกบั

เจา้หนา้ท่ีภาครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หมวดที่ 3 นโยบายการตอ่ตา้นทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

 

บริษัทฯ มีนโยบายให ้ กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน และลกูจา้งของบริษัท ไมก่ระท า

การอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ  เพ่ือประโยชน์ทางตรง หรือทางออ้ม

ต่อตนเอง ครอบครวั เพ่ือน และคนรูจ้กั  ไมว่า่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหสิ้นบน  ทั้งท่ี

เป็นตวัเงินหรือไมเ่ป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานเอกชน  ท่ีบริษัทฯ ไดด้ าเนินธุรกิจหรือ

ติดต่อดว้ย โดยจะปฏิบติัตาม “แนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชัน่ (Anti-corruption Practices)” 

อยา่งเคร่งครดั 
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หมวดที่ 4 นโยบายเรื่องรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน 

 

4.1 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง 

ครบถว้น ทนัเวลา และเช่ือถือได ้ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี โดยจดัท าขึ้ นตาม

มาตรฐานบญัชีท่ีรบัรองโดยทัว่ไป 

4.2 จดัใหม้ีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า บริษัทฯ ไดป้ฏิบติั

ตามมาตรฐาน และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และ

การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.3 ฝ่ายจดัการและพนักงานพึงมีจิตส านึกในการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน และพึงตระหนัก

ถึงความส าคัญของรายงานผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอันจะ

ก่อใหเ้กิดการปรบัปรุงและพฒันาระบบการควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้ น 

4.4 ผูต้รวจสอบภายในพึงรกัษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซ่ึงก าหนดโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายใน โดย

ครอบคลุมถึงความซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติังาน ความเท่ียงธรรมในการรายงานผลการตรวจสอบ การ

รกัษาความลบัของผูอ่ื้น และการใชค้วามรู ้ทกัษะ และประสบการณท่ี์จ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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หมวดที่ 5 นโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และการใชข้อ้มูลภายใน 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) 

ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลภายใน หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการด าเนิน

ธุรกิจหรือขอ้มูลอนัมีสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เช่น ฐานะทาง

การเงิน ผลการด าเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญ การท าสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญา ซ่ึงเป็น

ขอ้มลูท่ียงัมิไดม้ีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

5.1 การเปิดเผยขอ้มลูใดอนัมีสาระส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ ใหเ้ปิดเผยอย่างระมดัระวงั ถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทันเวลา โดยด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า ผูถื้อหุน้หรือนักลงทุนไดร้ับขอ้มูลอย่างเพียงพอ เท่า

เทียมกัน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ช่องทางการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข ้อมูลทาง

อิเลคทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัย ์(SET Community Portal) หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตามความ

เหมาะสม 

5.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในอนัมีสาระส าคญัไปเพ่ือประโยชน์ของตนใน

การซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ หรือใหข้อ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ก่

บุคคลอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลน้ัน ซ่ึงหมายรวมถึงบุคคลในครอบครวั ญาติพ่ีนอ้ง และเพ่ือน เป็นตน้ 

5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีได้รับทราบขอ้มูลภายในอันมีสาระส าคัญท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ตอ้งระงบัการซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 

ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน หรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ รวมถึง

ขอ้มลูส าคญัอ่ืนๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณชนแลว้ 

ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 

5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) มีหน้าท่ีรายงานการไดม้าหรือการจ าหน่ายไปซ่ึง

หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ตามค าสัง่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เร่ือง วิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการไดม้าหรือ

การจ าหน่ายไปซ่ึงหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) เพ่ือป้องกนัการ

ซ้ือหรือขายหลกัทรพัย ์โดยใชข้อ้มูลภายในและเพ่ือเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซ้ือ

หรือขายหลกัทรพัยข์องบุคคลภายใน 

5.5 กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษัทฯ 

5.6 บุคคลผูม้ีสิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตั้ง

ใหม้ีสิทธิในการตอบขอ้ซกัถามหรือใหข้อ้มลูส าคญัต่างๆ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะหรือไดร้บัความ

เห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมเท่าน้ัน  
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5.7 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานควรยึดถือแนวปฏิบติัในการเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความลบัให้

สอดคลอ้งตามท่ีระบุในแนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชัน่ (Anti-corruption Practices) 
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หมวดที่ 6 นโยบายการรกัษา และการใชท้รพัยส์ินของบริษทัฯ 

 

ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สินท่ีมีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย ์

อสงัหาริมทรพัยเ์ทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ

บริษัทฯ ท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ งบประมาณทางการเงิน ขอ้มูลดา้นทรัพยากร

บุคคล ขอ้มลูลกูคา้ เป็นตน้ 

6.1 พนักงานมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการดูแลทรพัยสิ์นของบริษัทฯ ไม่ใหเ้ส่ือมเสีย สูญหาย และ

ใชท้รพัยสิ์นอยา่งมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อยา่งเต็มท่ี และไม่น าทรพัยสิ์นของ

บริษัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น ไมว่า่ในเวลางานหรือนอกเวลางาน 

6.2 พนักงานไมค่วรเปิดเผยขอ้มลู หรือใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ อยา่งเด็ดขาด 
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หมวดที่ 7 นโยบายการใหห้รือการรบัของขวญั การเล้ียงรบัรอง  

การบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเ้งินสนบัสนุน 

 

7.1 การใหห้รือการรบัของขวญั 

 พึงไม่รับ หรือใหข้องขวัญ ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับบริษัทฯ  

เวน้แต่เป็นการรบัหรือใหข้องขวญัตามประเพณี หรือเพ่ือรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคล หรือ

เป็นการเช่ือมสมัพนัธไมตรีระหว่างองคก์ร โดยการรบั หรือ ใหข้องขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์

อ่ืนใดน้ัน จะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูร้ับตลอดจนควรท าการรบัหรือใหใ้น 

ท่ีเปิดเผยและสามารถเปิดเผยใหพ้นักงานหรือบุคคลอ่ืนรบัรูไ้ด ้

7.2 การเล้ียงรบัรอง 

 กระท าไดก้รณีเป็นการเล้ียงรบัรองตามประเพณีนิยม เพ่ือเป็นการรกัษาไวซ่ึ้งสมัพันธภาพท่ีดีกับ

ลูกคา้หรือคู่คา้ โดยการเล้ียงรับรองดังกล่าวน้ี จะตอ้งไม่มีเจตนาชักน าใหผู้้หน่ึงผูใ้ดกระท าหรือ 

ละเวน้การกระท าท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือจริยธรรมอนัดี 

7.3 การบริจาคเพ่ือการกุศล 

 กระท าไดเ้มื่อเป็นการบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะ หรือมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพ่ือก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มีวตัถุประสงค์แอบแฝง โดยการท ากิจกรรมการบริจาคเพ่ือการกุศล  

ทุกครั้ง ตอ้งค านึงถึงความโปร่งใส และหลีกเล่ียงการถูกพิจารณาว่าเป็นการใหสิ้นบนทางออ้มเพ่ือ

ไดร้บัหรือรกัษาไวซ่ึ้งสญัญาธุรกิจ การอนุญาตของรฐับาล ขอ้วินิจฉัยท่ีท าใหไ้ดป้ระโยชน์ดา้นภาษี

หรือศุลกากร หรือเกิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีไมเ่หมาะสม 

7.4 การใหเ้งินสนบัสนุน 

 ต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนในการให้เงินสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ การส่งสริม  

ตราผลิตภัณฑ ์หรือช่ือเสียงของบริษัท  อันเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งความน่าเช่ือถือทางการคา้  

มีความโปร่งใสและไมเ่ป็นช่องทางในการท าทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 
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หมวดที่ 8 นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

8.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน พึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์กบั

บริษัทฯ ไมว่า่จะเกิดจากการติดต่อกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษัทฯ หรือจากการใชโ้อกาสหรือ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือ 

ในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ หรือการท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ หรือ 

การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 

8.2 พนักงานพึงยืนหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย ไม่ปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบหรือละเวน้

การปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์ท่ีมิควรได ้หรือมีเจตนาใหบุ้คคลอ่ืนเสียหาย 

8.3 พนักงานพึงละเวน้การถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากการถือหุน้น้ันท าใหพ้นักงานกระท า

การหรือละเวน้การกระท าการท่ีควรท าตามหนา้ท่ี หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ี 

8.4 พนักงานพึงเปิดเผยใหบ้ริษัทฯ ทราบ ในกรณีท่ีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผูถื้อหุน้ใน

กิจการใดๆ อนัอาจก่อใหเ้กิดผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษัทฯ ไม่ว่า

พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวไดหุ้น้น้ันมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนท่ีบริษัทฯ จะเขา้ท า

กิจการน้ันๆ หรือไดม้าโดยทางมรดก 

8.5 กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตน และผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ

สามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม 
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หมวดที่ 9 นโยบายการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 

 

9.1 บริษัทฯ ส่งเสริมใหพ้นักงานใชอุ้ปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่างๆเพ่ือประโยชน์ในการท างาน พนักงานตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์

และอินเตอร์เน็ตของผู้อ่ืน ไม่ควรดาวน์โหลด หรือ เผยแพร่ ซอฟต์แวร์หรือขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม 

ผ่านทางอินเตอรเ์น็ตโดยใชเ้ครือข่ายของบริษัทฯ 

9.2 ผู ้บริหารและพนักงานพึงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550 และพระราชบัญญัติว่าดว้ย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2544และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม (หากม)ี  

9.3 พนักงานพึงหลีกเล่ียงการใชอุ้ปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมในทาง

ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี กฎหมาย หรือการกระท าอนัก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศ 

9.4 พนักงานพึงปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หา้มติดตั้งและใชง้าน

โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ลิขสิทธ์ิไมถู่กตอ้งในส านักงานโดยเด็ดขาด 

9.5 พนักงานพึงหลีกเล่ียงการกระท าการท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใด

หรือทั้งหมดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มลูคอมพิวเตอร ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ 

9.6 ผูบ้ริหารและพนักงานพึงปกป้องดูแลรกัษาบญัชีช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) 

หา้มใชร้่วมกบัผูอ่ื้น หา้มการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือท าใหผู้อ่ื้นล่วงรู ้

9.7 พนักงานพึงระมดัระวงั และหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

หรือลิขสิทธ์ิ ไมว่า่จะเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ หรือของผูอ่ื้นก็ตาม 

9.8  บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใชง้านคอมพิวเตอรร์วมถึงอุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง ขอ้มูล และเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูใ้ช ้
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หมวดที่10 นโยบายการใชส้ิทธิทางการเมืองและการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง 

 

10.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน พึงใชสิ้ทธิทางการเมืองของตนใน

ฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข 

10.2 บริษัทฯ มีนโยบายไม่ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรค

หน่ึงพรรคใด โดยจะวางตวัเป็นกลางไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มทางการเมืองใด 
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หมวดที่ 11 การแจง้ขอ้รอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะ ขอค าแนะน า  

และแจง้เบาะแสการกระท าผิด 

 

บริษัทฯ เปิดโอกาสใหพ้นักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัท มีช่องทางในการรอ้งเรียน 

เสนอแนะขอค าแนะน า และแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย  การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ  

การท าทุจริตและคอรร์ปัชัน่  โดยผ่านช่องทางการรบัเร่ืองท่ีไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี ทั้งน้ี

ผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลข

โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ส่งมายงัช่องทางรบัเร่ือง ดงัน้ี 

1. แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่ี 

ind.director@moongpattana,com   

หรือ ไปรษณียผ่์าน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

     บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

     เลขท่ี 2/97 – 104   ชั้น 18-19  อาคารทศพลแลนด ์4                                           

     ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา   

     เขตบางนา กรุงเทพฯ   10260 

2. แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ี suwanna@moongpattana.com 

 หรือ ไปรษณียผ่์าน  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

     บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

     เลขท่ี 2/97 – 104   ชั้น 18-19  อาคารทศพลแลนด ์4   

     ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา   

     เขตบางนา กรุงเทพฯ   10260 

3. แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องเลขานุการบริษัท ท่ี company.secretary@moongpattana.com 

 หรือ ไปรษณียผ่์าน  เลขานุการบริษัท 

     บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

     เลขท่ี 2/97 – 104   ชั้น 18-19  อาคารทศพลแลนด ์4   

     ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา   

     เขตบางนา กรุงเทพฯ   10260 

ในกรณี ผู้แจ ้ง เบาะแส ห รือผู้ร ้อง เ รียน มีข ้อร้อง เ รียน ประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหารหรือ 

คณะกรรมการบริหาร  ขอใหท่้านส่งเร่ืองรอ้งเรียนมายงั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  ทั้งน้ี

บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการป้องกันพนักงาน และผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิด โดยการไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้

เบาะแสและจะเก็บขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั 

mailto:ind.director@moongpattana,com
mailto:suwanna@moongpattana.com
mailto:company.secretary@moongpattana.com
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หมวดที่ 12 การตดิตามดูแลใหมี้การปฏิบตัิและการลงโทษ  

 

12.1 ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีตอ้งศึกษาและ

ท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตาม จรรยาบรรณธุรกิจ อยา่งเคร่งครดั 

12.2 กรณีมี พนักงานมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหข้อค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้นหรือ

ผูบ้ริหารในแต่ละส่วนงาน 

12.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติตามและส่งเสริมใหผู้อ่ื้นปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

12.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ

ยินยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม จรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกพิจารณาลงโทษทาง

วินัย ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจา้ง การใหช้ดเชยความเสียหาย และโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา 

12.5 บริษัทฯ จะท าการทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นประจ าทุก 2 ปี เพ่ือใหม้ีความเหมาะสมกับ

สภาวการณ ์และสภาพแวดลอ้มธุรกิจท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป 

 


