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จรรยาบรรณธรุกิจส าหรบับรษิทัค ู่คา้ 

 
     คณะกรรมการบริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่าง

มีคณุธรรม โดยตระหนกัถงึความส าคญัของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและบริษัทคูค้่าตามหลกับรรษัท 
ภิบาลที่ดี สร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 
 

     บริษัทฯ จงึได้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคูค้่านี ้  เพ่ืออธิบายถงึแนวทางปฏิบตัิตอ่บริษัทคูค้่า ทัง้ใน
เร่ืองของความซื่อสตัย์ในการด าเนินธุรกิจท่ีด ี โดยค านงึถงึหลกัมาตรฐานสากลส าหรับผู้ใช้แรงงานสขุภาพและความปลอด 
ภยัของพนกังาน ตลอดจนค านงึถงึการจดัการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือ สง่เสริม และการสนบั 
สนนุเพ่ือให้บริษัทคูค้่า ด าเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรม รวมถงึการติดตามและการประเมินผลเพ่ือน า “จรรยาบรรณธุรกิจ
ส าหรับบริษัทคูค้่า” ไปปฏิบตัิให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์  ทัง้นีห้ากบริษัทคูค้่าใดปฏิบตัิไมส่อดคล้องกบั “จรรยาบรรณธุรกิจ
ส าหรับบริษัทคูค้่า” นี ้บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ ในการด าเนินการใดๆ กบับริษัทคูค้่า โดยพิจารณาจากผลกระทบและความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้ 
 
วัตถุประสงค์และขอบข่าย 
 

    บริษัทฯ คาดหวงัวา่ บริษัทคูค้่า ซึง่หมายถงึ ผู้จดัจ าหน่าย ผู้ รับเหมา ท่ีปรึกษา ตวัแทนและผู้ให้บริการด้าน
สินค้าและบริการท่ีท าธุรกิจร่วมกบับคุลากรของบริษัทฯ มีความตัง้ใจร่วมกนัในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณส าหรับบริษัทคู่
ค้านีอ้ย่างเคร่งครัดและจะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริตและโปร่งใส รวมถงึการให้ความร่วมมือในแนว
ปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ โดยหวงัเป็นอย่างย่ิงท่ีจะได้รับความร่วมมือสนบัสนนุจากบริษัทคูค้่า
ด้วยดี และโปรดแจ้งการกระท าใดๆ ท่ีสงสยัหรือกงัวลวา่อาจจะมีการละเมิดหลกัจรรยาบรรณส าหรับบริษัทคูค้่านี ้ ด้วย
ช่องทางการติดตอ่ข้อมลูตามเอกสารแนบท้าย  
  

    ทัง้นีใ้ห้มีผลถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 9 กนัยายน 2559  เป็นต้นไป 
 

                                                                     
  (สวุรรณา โชคดีอนนัต์) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

                                                           บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
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จรรยาบรรณธรุกิจส าหรบับรษิทัค ู่คา้  

ประกอบดว้ย 5 หมวด ดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 

แรงงานและสิทธิมนษุยชน 

 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความแตกตา่งของพนกังาน และมุง่หวงัให้บริษัทคูค้่า ให้ความส าคญัเช่นเดียวกนั โดย

ยดึถือและปฏิบตัิตามนโยบายท่ีสง่เสริมการเคารพและให้เกียรติซึง่กนัและกนัในทกุสถานท่ีท างาน และการวา่จ้างและการ
รักษาพนกังานท่ีดีท่ีสดุไว้กบัองค์กรในทกุระดบัขององค์กร โดยไมค่ านงึถงึเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ถ่ิน
ก าเนิด อาย ุความทพุพลภาพ หรือ สถานภาพทางทหาร 
 

การคุ้มครองแรงงาน 
 บริษัทคูค้่าควรจะต้องสนบัสนนุสิทธิมนษุยชนของพนกังาน และปฏิบติัตอ่พนกังานของตนด้วยศกัด์ิศรีและความ

เคารพอย่างท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากล ข้อนีม้ีผลกบัพนกังานทกุคน ซึง่รวมถงึพนกังานชัว่คราว คนงาน ตา่ง
ถ่ิน นกัเรียนนกัศกึษา พนกังานสญัญาจ้าง พนกังานโดยตรง และพนกังานประเภทอื่นใด 

 ห้ามมิให้มีการใช้แรงงานเดก็ไมว่า่ในขัน้ตอนใดของกระบวนการผลิต บริษัทคูค้่าจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัด้านการวา่จ้างในประเทศท่ีตนด าเนินธุรกิจทกุประการ ห้ามมิให้บริษัทคูค้่าอนญุาตให้เดก็ท างานท่ีอาจก่อ 
ให้เกิดความเสี่ยงตอ่ร่างกายอย่างไมเ่หมาะสม ความเสี่ยงเหลา่นีอ้าจท าอนัตรายตอ่การพฒันาทางกาย ทางจิตใจ
หรืออารมณ์ รวมถงึต้องเก็บรักษาและปรับปรุงเอกสาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิและเอกสารหลกัฐานในการยืนยนั
อายกุารจ้างแรงงานเดก็ 

 ห้ามมิให้ลกูจ้างหญิงท างานในลกัษณะท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภยั ในกรณีลกูจ้างซึง่เป็นหญิง
มีครรภ์ต้องจดัให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์พืน้ฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

การไม่เลือกปฏบิัติ 
บริษัทคูค้่าควรจะต้องไมเ่ลือกปฏิบตัิบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ สีผิว อาย ุ เพศ รสนิยมทางเพศ ชาติพนัธุ์ ความ

พิการ ศาสนา สงักดัทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือสถานะการสมรส ในการวา่จ้างหรือการปฏิบตัิ ขณะวา่จ้าง 
เช่น การเลื่อนขัน้ การให้รางวลั และการให้โอกาสในการฝึกอบรม นอกจากนี ้พนกังานหรือผู้ ท่ีมีโอกาสเป็นพนกังานไมค่วร
ต้องเข้ารับการทดสอบทางการแพทย์ / การตัง้ครรภ์ ซึง่สามารถน าไปใช้ในทางท่ีเป็นการเลอืกปฏิบตัิได้ พนกังานท่ีพิการ
จะต้องได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท างานอย่างเหมาะสมตามท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของตน 
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การปฏบิัตอิย่างเป็นธรรม 
บริษัทคูค้่าควรจะต้องมีกระบวนการในการสร้างสถานท่ีท างานท่ีปราศจากการคกุคาม บริษัทคูค้่าจะต้องไมข่่มขู่

พนกังาน หรือท าให้พนกังานต้องได้รับการปฏิบตัิท่ีหยาบกระด้างหรือไร้มนษุยธรรม ซึง่รวมถงึการคกุคามทางเพศ การ
ทารุณกรรมทางเพศ การลงโทษทางร่างกาย การบีบบงัคบัทางจิตใจ การใช้ก าลงั การดา่ทอ หรือการห้ามไมใ่ห้เข้าหรือ
ออกสถานที่ของบริษัทโดยไมม่ีเหตผุล 
 
การว่าจ้างที่มีสิทธิเลือกโดยอสิระเสรี 

บริษัทคูค้่าควรจะต้องไมใ่ช้แรงงานเกณฑ์ แรงงานบงัคบัหรือแรงงานตามพนัธะสญัญา หรือแรงงานจากคกุ โดย
ไมส่มคัรใจไมว่า่ในรูปแบบใด งานทัง้หมดจะเป็นไปโดยสมคัรใจ และพนกังานจะต้องมีอิสระในการออกจากงานหลงัจาก
แจ้งให้ทราบลว่งหน้าตามสมควร บริษัทคูค้่าจะต้องไมข่อให้พนกังานมอบเอกสารประจ าตวัท่ีราชการออกให้ หนงัสือ
เดินทาง หรือใบอนญุาตท างานไว้กบับริษัทคูค้่าหรือตวัแทนด้านแรงงาน  เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในการวา่จ้าง 
 

ชั่วโมงการท างาน 
บริษัทคูค้่าจะปฏิบตัิตามกฎหมายท้องถ่ินวา่ด้วยชัว่โมงการท างานตอ่วนัและตอ่สปัดาห์ รวมถงึกฎหมายท่ีเก่ียว 

ข้องกบัจ านวนชัว่โมงสงูสดุในการท างานลว่งเวลาด้วย บริษัทคูค้่าควรจะมีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและการลางาน
อย่างเพียงพอบนพืน้ฐานของงานท่ีท า และ หน้าท่ีรับผิดชอบของแตล่ะต าแหน่ง  พนกังานควรจะได้รับอนญุาตให้หยดุงาน
ได้อย่างน้อยหนึง่วนัตอ่เจ็ดวนัในหนึง่สปัดาห์ 
 

ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ 
คา่ตอบแทนหมายถงึคา่จ้างหรือเงินเดือนปกติพืน้ฐาน หรือขัน้ต ่าและคา่ตอบแทนเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีได้เพ่ิมไมว่า่จะ

ทางตรงหรือทางอ้อม ไมว่า่จะเป็นเงินสดหรือสิ่งของ ซึง่นายจ้างจ่ายให้แก่ลกูจ้าง เน่ืองจากการท างานของลกูจ้างนัน้ โดย
บริษัทคูค้่าได้ตกลงจ่ายให้กบัพนกังานตนจะต้องสอดคล้องกบักฎหมายคา่จ้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถงึกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัคา่แรงขัน้ตา่ จ านวนชัว่โมงในการท างานลว่งเวลา และสิทธิประโยชน์ท่ีต้องได้รับตามกฎหมาย บริษัทคูค้่า
จะต้องจ่ายคา่ตอบแทนให้พนกังานตรงตามเวลาด้วยสลิปเงินเดือน หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีคล้ายกนั 
 

เสรีภาพในการสมาคม 
บริษัทคูค้่าจะเคารพสิทธิของพนกังานในการเข้าสมาคมอย่างอิสระเสรี เข้าร่วมหรือไมเ่ข้าร่วมสหภาพแรงงาน หา

ตวัแทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการแรงงานตามกฎหมาย พนกังานจะต้องสามารถสื่อสารกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบั
สภาพการท างานได้อย่างเปิดเผย  โดยไมต้่องเกรงวา่จะถกูโต้ตอบโดยใช้ก าลงั ถกูข่มขู่ หรือถกูคกุคาม เป็นต้น 
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หมวดท่ี 2 

สขุภาพ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 
บริษัทคูค้่าควรจะต้องจดัเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างาน  ให้มคีวามสะอาด ความปลอดภยัและถกูต้องตาม

สขุลกัษณะส าหรับกระบวนการทางธุรกิจ 
 

ความปลอดภัยในการท างาน 
บริษัทคูค้่าควรจะต้องปกป้องพนกังานจากอนัตรายใดๆ ก็ตามไมว่า่ทางเคมี ชีวภาพ หรือกายภาพ ตลอดจนงาน

ท่ีต้องใช้ร่างกายอย่างหนกัในสถานท่ีท างาน รวมถงึความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานใดๆ  ท่ีพนกังานของตนใช้ 
บริษัทคูค้่าจะต้องจดัหาระบบควบคมุท่ีเหมาะสม ระเบียบปฏิบตัิในการท างานอย่างปลอดภยั การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
และจดัให้มมีาตรการป้องกนัทางเทคนิคท่ีจ าเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่สขุภาพ และความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน และ
เม่ือวิธีการที่กลา่วมานีไ้มส่ามารถควบคมุอนัตรายได้อย่างเพียงพอ บริษัทคูค้่าจะต้องจดัหาอปุกรณ์เพ่ือป้องกนัสว่นบคุคล
ท่ีมีความเหมาะสมให้กบัพนกังานอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งานได้จริงและควบคมุให้เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม  
 

ระบบและการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน 
บริษัทคูค้่าควรจะต้องก าหนดระเบียบปฏิบตัิในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน และจดัท าระบบส าหรับเฝา้ตรวจสอบและ

รายงานอาการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยจากการท างาน อนัได้แก่ การรายงานเหตฉุกุเฉิน ระเบียบปฏิบตัิในการแจ้ง
เตือนและอพยพพนกังาน การฝึกอบรมและฝึกซ้อมพนกังาน อปุกรณ์ตรวจจบัอคัคีภยัและอปุกรณ์ ดบัเพลิงท่ีเหมาะสม 
สถานท่ีท างานท่ีมีทางออกเพียงพอ และแผนฟืน้ฟ ู
 

อาการบาดเจบ็และความเจ็บป่วยจากการท างาน 
ระเบียบปฏิบตัิและระบบตา่งๆ นัน้ มีจดุประสงค์ เพ่ือป้องกนั จดัการ ติดตาม และรายงานอาการบาดเจ็บ และ

ความเจ็บป่วยจากการท างาน ซึง่รวมถงึข้อก าหนดในการ : ก) สนบัสนนุให้พนกังานรายงานเหตท่ีุเกิดขึน้ ข) จดัประเภท
และบนัทกึข้อมลูกรณีการบาดเจ็บและเจ็บป่วย ค) ให้การรักษาพยาบาลอย่างพอเพียง ง) สืบสวนเหตท่ีุเกิดขึน้และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหต ุและ จ) อ านวยความสะดวกให้พนกังานสามารถกลบัมาท างานได้ 
 

งานที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนัก 
บริษัทคูค้่าควรจะต้องระบตุวัประเมิน และควบคมุพนกังานท่ีเสี่ยงตอ่อนัตรายจากงานท่ีต้องใช้ร่างกายหนกั ซึง่

ได้แก่ การขนย้ายวสัดดุ้วยตนเอง  งานท่ีต้องยกของหนกัหรือยกในท่าเดิมซ า้ๆ กนั  งานท่ีต้องยืนเป็นเวลานาน  และงาน
ประกอบท่ีต้องใช้พละก าลงัและท าซ า้ๆ กนัหลายครัง้ นอกจากนีย้งัควรน าเคร่ืองจกัรอตัโนมตัิเข้ามาใช้ในงานอย่างเหมาะ 
สม เพ่ือลดอาการบาดเจ็บจากการท ากิจกรรมเดิมซ า้เป็นเวลานาน 
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สุขอนามัย อาหาร และการจัดหาที่พัก 

บริษัทคูค้่าควรจะต้องจดัเตรียมห้องน า้ท่ีสะอาด น า้ดื่ม และอาหารที่ถกูสขุอนามยั  ท่ีจดัเกบ็ของ และสถานท่ีใช้
ในการรับประทานอาหารไว้ให้พร้อมส าหรับพนกังาน หอพกัท่ีบริษัทคูค้่าจดัไว้ให้ส าหรับพนกังานนัน้ ควรจะต้องมกีารจดั 
ระบบการรักษาความสะอาดและความปลอดภยัอยู่เสมอ และมีทางออกฉกุเฉินในยามจ าเป็น  พร้อมทัง้จดัให้มีระบบท า
ความร้อน / ความเย็น และระบบระบายอากาศท่ีเพียงพอ  มีพืน้ท่ีสว่นตวัพอสมควร พร้อมกบัสิทธิพิเศษในการออกนอก
สถานท่ีท่ีสมเหตสุมผล 
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หมวดทท่ี 3 

สิ่งแวดลอ้ม 

 
สิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ คาดหวงัให้บริษัทคูค้่าด านินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม และปฏิบตัิตามกฎหมายของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรักษาสมดลุในระบบนิเวศน์วิทยา  ความสมบรูณ์ของสภาพแวดล้อม สขุภาพและความ
ปลอดภยัของสาธารณะโดยสว่นรวมอยู่เสมอ 
 
การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร 

บริษัทฯ คาดหวงัให้บริษัทคูค้่ามีการลดใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็น ซึง่รวมถงึน า้ ไฟฟ้าและพลงังานทกุประเภท รวมถงึ
การจดัการของเสียจากกระบวนการผลิตด้วยวิธีท่ีเหมาะสม  
 
สารที่เป็นอันตราย 

บริษัทคูค้่าควรจะต้องตรวจหาและจดัการกบัสารเคมีปนเปือ้นและวตัถอุนัตรายอื่นๆท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการ
ผลิตซึง่อาจสง่ผลกระทบเป็นอนัตราย หากปลอ่ยสูส่ภาพแวดล้อมโดยปราศจากการบ าบดัท่ีดีเพียงพอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การ
ปฏิบตัิงาน การเคลื่อนย้าย การจดัเก็บ การใช้งาน การรีไซเคิลหรือการใช้ซ า้และการก าจดัทิง้ของเสียตา่งๆ เป็นไปอย่าง
ปลอดภยั 
 
น า้ทิง้และขยะมูลฝอย 

น า้ทิง้และขยะมลูฝอยท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงาน กระบวนการทางอตุสาหกรรม และสถานท่ีก าจดัของเสีย จะต้อง
มีการอธิบายลกัษณะ เฝา้ตรวจสอบ ควบคมุ และการบ าบดัด้วยวิธีการท่ีถกูต้องตามท่ีก าหนดก่อนท่ีจะทิง้หรือปลอ่ยออก 
มาสูส่ิ่งแวดล้อมโดยสว่นรวม 
 
มลพษิทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศท่ีเป็นสารอินทรีย์ไอระเหย ละอองลอย สารกดักร่อน ละอองธุลี สารเคมีท่ีท าลายชัน้โอโซน และ
ผลิตผลพลอยได้ท่ีเผาไหม้ได้ ซึง่เกิดจากการปฏิบตัิงาน กระบวนการทางอตุสาหกรรม และ สถานท่ีก าจดัของเสียจะต้องมี
การอธิบายลกัษณะ เฝา้ตรวจสอบ ควบคมุ และบ าบดัตามท่ีวิธีการที่ก าหนดอย่างถกูต้อง ก่อนท่ีจะปลอ่ยออกมาสู่
ภายนอก 
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ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมและการปฏบิัตติามกฎระเบียบ 

บริษัทคูค้่าควรจะต้องขอรับ รักษา ตอ่อายแุละเก็บรักษาใบอนญุาตและทะเบียนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจ าเป็นทัง้หมด 
อยู่เสมอและปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการปฏิบตัิงานและการรายงานตามท่ีระบใุนใบอนญุาตตามกฏระเบียบตา่งๆ  อย่าง
ครบถ้วน 
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หมวดท่ี 4 

จรรยาบรรณในการท าธรุกิจ 

 
บริษัทฯ มุง่หวงัให้บริษัทคูค้่าด าเนินธุรกิจโดยสอดคล้องตามมาตรฐานจริยธรรมสงูสดุและมุง่หวงัให้พนกังานทกุ

คนของบริษัทคูค้่าตระหนกัถงึการตดัสินใจอย่างมีจริยธรรมและค านงึถงึผลกระทบท่ีจะตามมาจากการกระท าของตนเอง 
 
การด าเนินธุรกจิอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

บริษัทคูค้่าจะต้องไมป่ฏิบตัิหรือยอมให้มีการปฏิบตัิในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ท่ีอาจจะเข้าข่ายการ
ติดสินบน การทจุริตและคอร์รัปชัน่ ขดูรีด หรือยกัยอก และจะต้องมีระเบียบปฏิบตัิในการเฝา้ตรวจสอบและบงัคบัใช้เสมอ 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่สอดคล้องกบัจรรยาบรรณในการท าธุรกิจกบับริษัทคูค้่าอย่างจริงจงั  
 

บริษัทคูค้่าจะต้องไม่เสนอให้ของขวญั ของก านลั เงินสินบน สินบน จ่ายเงิน คา่ธรรมเนียม บริการตอบแทน 
สว่นลด สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่พนกังานของบริษัทฯ หรือครอบครัวของพนกังานบริษัทฯ  เพ่ือให้ได้มาซึง่
การได้รับสทิธิพิเศษจากบริษัทฯ  การเลีย้งอาหารหรือการรับรองใดๆ จะอนญุาตให้กระท าได้เฉพาะเม่ือมีเหตผุลทางธุรกิจ
ในโอกาสที่เหมาะสมเท่านัน้ เชน่ การให้และรับของขวญัเลก็ๆ น้อยๆ หรือของท่ีมีมลูคา่ปกติทัว่ไป ซึง่ไมไ่ด้ท าให้เข้าใจหรือ
ถกูมองวา่เป็นภาระผกูพนั ทัง้นีต้้องเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และห้ามไมใ่ห้มี
เจ้าหน้าท่ีรัฐมีสว่นเก่ียวข้องเช่นเดียวกนั 
 

บริษัทคูค้่าจะต้องไม่เสนอ หรือให้ของมีคา่ รวมถงึเงินสินบน การรับรอง ของก านลั บริการตอบแทน ผลประโยชน์
ใดๆ แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  โดยบริษัทฯมุง่หวงัให้บริษัทคูค้่าก าหนดมาตรการ
ป้องกนัไมใ่ห้พนกังานของบริษัทคูค้่ามีสว่นเก่ียวข้องกบัการให้และรับสินบนเช่นเดียวกนั รวมถงึการฝึกอบรมพนกังานตาม
นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทคูค้่าทัง้ทาง 
ตรงและทางอ้อม 
 

ห้ามไมใ่ห้พนกังานของบริษัทฯ  เรียกร้องของมีคา่ใดๆ เช่น ของขวญั การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ จาก
บริษัทคูค้่า โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้บริษัทคูค้่า โปรดแจ้งการกระท าใดๆ ท่ีละเมิดนโยบายนีใ้ห้บริษัทฯ รับทราบ   
(กรุณาดคู าแนะน าเก่ียวกบัการแจ้งข้อกงัวล ในหมวดท่ี 5) 
 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

บริษัทคูค้่าจะต้องไม่มีสว่นเก่ียวข้องในความสมัพนัธ์ทางการเงินหรือความสมัพนัธ์อื่นใดกบัพนกังานของบริษัทฯ 
ท่ีน ามาซึง่มีความเป็นไปได้หรือถกูมองว่ามีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบับริษัทฯ  ห้ามไมใ่ห้พนกังานบริษัทฯ เข้าไปปฏิบตัิงาน
ในต าแหน่งผู้บริหาร กรรมการ พนกังาน ตวัแทน หรือท่ีปรึกษาของบริษัทคูค้่า  เว้นแตจ่ะได้รับการยินยอมจากผู้บริหารของ 
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บริษัทฯ ท่ีเหมาะสม บริษัทคูค้่าต้องเปิดเผยและแก้ไขผลประโยชน์ทบัซ้อนทัง้หมดท่ีเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ขึน้ หากทราบ
ในทนัที 
 
การเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมทางธุรกิจ โครงสร้าง สถานการณ์ทางการเงิน และผลการด าเนินงานนัน้
จะต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและแนวทางปฏิบตัิท่ีได้รับการยอมรับในอตุสาหกรรมนัน้ๆ 
 

ความเป็นส่วนตัวและทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษัทคูค้่าจะต้องไม่ยกัยอกหรือใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาและข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ ในทางท่ีผิด รวมถงึ

บริษัทคูค้่าจะต้องไมใ่ช้ทรัพย์สนิและข้อมลูดงักลา่ว เว้นแตไ่ด้รับอนมุตัิจากบริษัทฯ แล้วเท่านัน้ บริษัทคูค้่าท่ีมีทรัพย์สนิ
ทางปัญญาหรือมีข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ ต้องก าหนดมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการเปิดเผยหรือ
ใช้ทรัพย์สินและข้อมลูดงักลา่วโดยไมไ่ด้รับอนญุาต และบริษัทคูค้่าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่ทรัพย์สนิทางปัญญาท่ี
ถกูต้องตามกฎหมายของพนกังาน ลกูค้า และพนัธมิตรทางธุรกิจทกุรายได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 
 

การด านินธุรกจิและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
บริษัทคูค้่าจะต้องยดึมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ซึง่รวมถงึกฎหมาย

และข้อ บงัคบัทัง้หมด และบริษัทคูค้่าจะต้องมีวิธีการอนัเหมาะสมในการปกป้องข้อมลูของลกูค้าด้วย รวมถงึห้ามไมใ่ห้
บริษัทคูค้่ามีสว่นเก่ียวข้องในการใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัในทางท่ีผิด การก าหนดราคา การประมลู หรือการตกลงร่วมกนั
เพ่ือลดการแข่งขนั ในธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  บริษัทฯมุง่หวงัให้บริษัทคูค้่าเข้าใจ และปฏิบตัิตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และการต่อต้านการผกูขาดท่ีมีผลบงัคบัใช้ทัง้หมด 
 

ระบบการจัดการ 
บริษัทคูค้่าจะต้องน าระบบการจดัการมาติดตัง้ใช้งานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง 

และเพ่ือสง่เสริมให้มีการพฒันาปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองตามความคาดหวงัท่ีระบไุว้ในจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคูค้่านี ้
 

ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อบังคับ 
บริษัทคูค้่าจะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัด้านคณุภาพ สขุภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อมทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจาก นีจ้ะต้องขอใบอนญุาตและทะเบียนตา่งๆ ท่ีจ าเป็นให้ครบถ้วน รวมถงึการตอ่อาย ุ และ ปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจบุนัเสมอ บริษัทคูค้่าจะต้องด าเนินการตามข้อก าหนดในการปฏิบตัิงานและการรายงานด้วย 
 

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
บริษัทคูค้่าจะต้องมีกระบวนการในการตรวจหาความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อม สขุภาพและความปลอดภยั แนว 

ทางปฏิบตัิด้านแรงงาน และจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน หลงัจากนัน้จะต้องก าหนดระดบัความส าคญัของ
ความเสี่ยงแตล่ะจดุ และน าระบบควบคมุทางกายภาพและทางระเบียบปฏิบตัิเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือควบคมุความ
เสี่ยงท่ีพบและเพ่ือให้แน่ใจวา่สามารถควบคมุและจดัการความเสี่ยงนัน้ได้ 
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ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบ 
บริษัทคูค้่าจะต้องปฏิบตัิตามความคาดหวงัท่ีระบไุว้ในจรรยาบรรณโดยการจดัสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม 

และสื่อสารหลกัการที่ระบไุว้ในจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคูค้่านี ้ให้ซพัพลายเชนของตนเองได้รับทราบด้วย 
 

การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
บริษัทฯ คาดหวงัให้บริษัทคูค้่าปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือความยัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง โดยน ามาตรการท่ีเหมาะสม

มาเพ่ือให้สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ด้านแรงงาน สขุภาพอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคูค้่านี ้
 

การตรวจสอบภายในและการประเมิน 
บริษัทคูค้่าจะต้องเข้าร่วมการประเมินตนเองเป็นระยะๆเพ่ือให้แน่ใจวา่ได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ

ข้อบงัคบั เนือ้หาในจรรยาบรรณ และข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามสญัญา ซึง่เก่ียวข้องกบัหน้าท่ีรับผิดชอบด้านสงัคมและสิ่งแวด -
ล้อมโดยสว่นรวม 
 

กระบวนการแก้ไขปัญหา 
บริษัทคูค้่าจะต้องมีกระบวนการส าหรับแก้ไขความบกพร่องท่ีพบจากการประเมิน การตรวจสอบการสืบสวน และ

การตรวจทานของบริษัทฯ ในเวลาท่ีเหมาะสม อย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
 
การจัดท าเอกสารและบันทกึข้อมูล 

บริษัทคูค้่าจะต้องมีกระบวนการส าหรับจดัท าและเก็บรักษาเอกสารและบนัทกึข้อมลูตา่งๆ เพ่ือให้แน่ใจวา่เป็นไป
ตามกฎข้อบงัคบัและสอดคล้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคูค้่า และมีการรักษาความลบัอย่างเหมาะสมเพ่ือปก 
ป้องความเป็นสว่นตวั และให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและเข้าถงึบนัทกึข้อมลูดงักลา่วได้ เม่ือบริษัทฯร้องขอ 
 

หน้าที่รับผิดชอบของบริษัทคู่ค้า 
บริษัทคูค้่าจะต้องมีกระบวนการส าหรับสื่อสารข้อก าหนดในจรรยาบรรณธรุกิจส าหรับบริษัทคูค้่าของตนในล าดบั

ถดัไปทราบ และเฝา้ตรวจสอบวา่มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณตลอดจนกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ 
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หมวดท่ี 5 

วิธีการแจง้ขอ้กงัวล 
 

บริษัทฯ มุง่หวงัให้บริษัทคูค้่า สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ได้รับทราบทนัที หากพบปัญหาการไมป่ฏิบตัิตาม
กฎระเบียบหรือการด าเนินธรุกิจอย่างไมซ่ื่อสตัย์สจุริต อนัอาจเก่ียวข้องหรือสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ    ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศท่ีมีผลบงัคบัใช้ โดยบริษัทคูค้่า มีหน้าท่ีแจ้งข้อกงัวลไมว่า่ข้อกงัวลนัน้จะเก่ียวข้องกบั
บริษัทคูค้่าหรือไมก่็ตาม นอกเหนือจากการแจ้งข้อกงัวล บริษัทฯ ยงัมุง่หวงัให้บริษัทคูค้่า ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
บริษัทฯ ในการตรวจสอบข้อกงัวลด้วย  
 

บริษัทคูค้่าสามารถแจ้งข้อกงัวลตามข้อมลูติดตอ่ท่ีให้ไว้ในตอนท้ายนี ้และสามารถแจ้งข้อกงัวลโดยไมเ่ปิดเผย
ตวัตน  ได้ดงันี ้
  
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 
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ขอ้มลูอา้งอิง 

 

1. อนสุญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ฉบบัท่ี 187 วา่ด้วยกรอบเชิงสง่เสริมการด าเนินความปลอดภยั 
      และอาชีวอนามยั พศ.2549 : ปรับปรุงลา่สดุวนัท่ี 31 มีค.2558 
2.  อนสุญัญาของ OECD และอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ค.ศ.2003 กบั

กฎหมายภายในของประเทศไทย 
3. ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) และเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยืน (SDGS) 
4. ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาติ 
5. แนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ (ACP) ของ บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
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