จรรยาบรรณธุรกิจ
ส่วนที่ 1
สารจากประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมเป็ นการสร้างความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัท ฯ ได้จดั ให้มีค่มู ือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณทางธุ รกิ จขึน้ เพื่อ ให้คณะกรรมการ ผู้บ ริห าร พนัก งานของกลุ่มบริษัท ได้ยึด ถื อเป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนีร้ วมถึงสนับสนุนให้บริษัทร่วมทุนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนคู่คา้ และตัวแทนที่
ดําเนินการในนามของบริษัททัง้ หมดได้นาํ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจไปปฏิบตั ิให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน คู่คา้ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างความรูค้ วามเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสร้างจิตสํานึกให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้อง
นําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทํางานประจําวัน จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการที่ดีให้ดาํ เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ประธานกรรมการบริษัท
(พลเอกวินยั ภัททิยกุล)
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ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร
วิสัยทัศน์ / Vision
เราจะหลอมรวมประสบการณ์ของคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการ
บริการที่มากกว่าเหล็ก
เราจะเป็ นกลุ่มบริษัทที่ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิตโดยสร้างและส่งต่อคุณค่าที่ดีท่ีสุดในทุด
ขัน้ ตอนการผลิตและกระบวรการของการทํางาน (Value Chin) ให้กบั ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
หัวใจแห่งความสําเร็จของเราคือการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวรการ และวิธีดาํ เนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องแก่ค่คู า้ และกลุ่มบริษัท
พันธกิจ / Mission
เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีท่สี ดุ ให้แก่อตุ สาหกรรมก่อสร้างและการผลิต
ค่านิยมองค์กร / Core Value
ค่านิยมองค์กรของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด(มหาชน) คือ I4C ได้แก่
1.Integrity : ยึดมั่นคุณธรรม
2.Change & Continuous Improvement : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.Challenge Toward Excellence : มุ่งสร้างผลลัพธ์อนั ยอดเยี่ยม
4.Collaboration : ร่วมแรงร่วมใจ
คํานิยาม
บริษัทฯ

หมายถึง

บริษัท มิลคอลล์ สตีล จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

คอร์รปั ชัน

หมายถึง

การใช้อาํ นาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ การ
ให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา ให้
คํามั่น เรียกร้อง ให้หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถกู ต้อง
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ ีหน้าที่
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่
ไม่ถกู ต้อง

ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ หมายถึง
ทางการเมือง

การช่วยเหลือในนามบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่น
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถ
รวมถึงการให้กเู้ งิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้
สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซือ้
บั ต รเข้ า ชมงานที่ จั ด เพื่ อ ระดมทุ น หรื อ บริ จ าคให้ แ ก่ อ งค์ ก ารที่ มี
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ความสัม พัน ธ์ใ กล้ชิ ด กับ พรรคการเมื อ ง เป็ น ต้น ทั้ง นี ้ เว้น แต่ เป็ น การ
สนับ สนุ น กระบวนการทางประชาธิ ป ไตยที่ ก ระทํา ได้ต ามที่ ก ฎหมาย
กําหนด
การติดสินบน

หมายถึง

การให้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าหรือผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ บุคคล /
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผนู้ นั้ กระทําหรือละเว้นการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในตําแหน่งไม่ว่าการนัน้ ชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ประเพณีนิยม

หมายถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ประเพณี นิยม หรือจารีตทางการค้าให้
กระทําได้ หลักการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดําเนินวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ในสังคม
ตลอดจนจรรยา มารยาทต่างๆ เทศกาล วันสําคัญ หรือกิจกรรมที่มีการ
ปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมา เป็ น เอกลักษณ์ และเหรือ มีความสําคัญทางสังคม

กรรมการ

หมายถึง

กรรมการของบริษัทฯ / คณะกรรมการชุดย่อย

ผูบ้ ริหาร

หมายถึง

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / รอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / ผูอ้ าํ นวยการ / ผูช้ ่วย
ผูอ้ าํ นวยการ / ผูจ้ ดั การแผนก / ผูจ้ ดั การฝ่ าย / รองผูจ้ ดั การ / หัวหน้างาน / ของ
บริษทั ฯ

พนักงาน

หมายถึง

พนั ก งานประจํา รายเดื อ น พนั ก งานรายวั น พนั ก งานตามสั ญ ญาจ้ าง
ซึ่งมีกาํ หนดระยะเวลาที่แน่นอน ซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่าจ้างโดยได้รบั ค่าจ้าง หรือ
ผูก้ ระทําแทนของบริษัทฯ

ตัวแทนทางธุรกิจ

หมายถึง

นิติบุคคลอื่น หรือบุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ได้
ว่าจ้าง หรือตกลงให้ทาํ ธุรกรรม หรือติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของบริษัท

ลูกค้า

หมายถึง

ผูซ้ อื ้ สินค้า /บริการของบริษัทฯ

คู่คา้

หมายถึง

บุ คคลที่ มี ธุ รกรรมกั บบริ ษั ทฯ เพื่ อสนั บสนุ น หรื อส่ งเสริ มให้เกิ ดธุ รกิ จ
กับบริษทั ฯ เช่น ผูจ้ ดั หา และผูใ้ ห้บริการกับบริษัทฯ

.
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ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณบริษัท
1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็ นประเด็น
ปั ญหาทางการบริหารในปั จจุบันที่เป็ นบ่อเกิดของปั ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึน้ และยังสะท้อน
ปั ญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาความขัดแย้งกันของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัท
ย่อย และบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผลและเป็ นอิสระ โดยรายการที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งเป็ น 5
ประเภท คือ
1. รายการค้าที่เป็ นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าที่บริษัททําเป็ นประจําและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป เช่นการซือ้ ขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก การซือ้ วัตถุดิบ และการให้บริการเป็ นต้น
2. รายการสนับสนุนปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ เพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้ดาํ เนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทําโฆษณา
สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือจ้างบริหารงาน เป็ นต้น
3. เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีอายุสญ
ั ญาไม่เกินกว่า 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอย่างอื่น
5. รายการที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากรายการตามข้อ 1 – 4
รูปแบบพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมที่พบเห็นบ่อย
1. การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือสร้างความได้เปรียบใดๆ ให้ตนเองจากการเป็ นลูกจ้างของ บริษัท
2. การรับผลประโยชน์จากการดํารงตําแหน่งหน้าที่
3. การใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
4. การใช้ขอ้ มูลของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
5. การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
6. การให้ของขวัญ ของกํานัล เพื่อความก้าวหน้า
7. การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็ นธรรม
8. การจ่ายผลประโยชน์ทงั้ ที่เป็ นตัวเงินและผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตําแหน่ง
หรือโบนัส
บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน กระทําการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็ น
สําคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
1. หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ บริษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
52 อาคารธนิยะ พลาซา ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 l E-mail: cg@millconsteel.com

2. บุค ลากรทุก ระดับ จะต้อ งทํา รายงานการเปิ ด เผยรายการที่ ส งสัย ว่ า จะเป็ น ผลประโยชน์ทับ ซ้อ นตาม
แบบฟอร์มที่กาํ หนด และแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หากมีขอ้ สงสัย
หรือไม่แน่ใจ ให้รายงานเรื่องดังกล่าวโดยทันที โดยใช้แบบการเปิ ดเผยรายการผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บริษัท พร้อมแนบรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว โดยกรรมการนําส่งให้คณะกรรมการบริษัท สําหรับ
ผูบ้ ริหารและพนักงานนําส่งให้ผบู้ งั คับบัญชา เพื่อให้คาํ แนะนําการปฏิบตั ิท่เี หมาะสม และส่งสําเนาให้ฝ่าย
ตรวจสอบเพื่อทราบ (โปรดดูแบบการเปิ ดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์)
3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดยปราศจากอิทธิพล
ของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และใช้ราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม เสมือนทํารายการ
กับบุคคลภายนอก เมื่อต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือกตัดสินใจหรืออนุมตั ิรายการที่
อาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูม้ ีส่วนร่วมในการอนุมตั ิ โดยใช้แบบการเปิ ดเผย
รายการผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบริษัทและให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัว
จากการดําเนินธุรกรรมกับบริษัท
2. การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
บริษั ท รัก ษาข้อ มูล ที่ เ ป็ น ความลับ มิ ใ ห้ร่ ัว ไหลไปยัง บุค คลที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ข้อ มูล ที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อบริษัท หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย และไม่อนุญาตให้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่น ทั้งนี ้
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผูม้ สี ่วนได้เสียให้เปิ ดเผยข้อมูลให้พนักงานเฉพาะส่วนที่จาํ เป็ นต้องทราบ
แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รกั ษาข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทเช่น ความลับทางการค้า
ความลับเกี่ยวกับข้อมูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรูท้ างวิชาการ ฯลฯ ไม่ให้
รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผูม้ ีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณี
ที่เป็ นไปตามกฎหมาย หรือได้รบั อนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจแล้ว
2. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการรักษาความลับของนโยบายการบริหารจัดการเอกสารของบริษัท และ
ข้อกําหนดเรื่องระบบสารบรรณของกลุ่มบริษัท
3. เมื่อได้รบั ทราบข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง หรือใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเท่าที่จาํ เป็ นภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย ไม่นาํ ข้อมูลที่เป็ นความลับ ไปใช้เพื่ อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น และไม่
พยายามเข้าถึงข้อมูลความลับของผูอ้ ื่น
4. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัท แม้พน้ สภาพหรือสิน้ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่จากบริษัทไปแล้ว
5. นอกจากข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัท ถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทเป็ นข้อมูลที่ใช้ภายใน
เท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องใช้ขอ้ มูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
6. ไม่นาํ ข้อมูลภายในของบริษัท หรือบริษัทที่ร่วมทําธุรกิจ ที่ตนได้รบั ทราบจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ไปซือ้ หรือ
ขาย หรือ เสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขายหลักทรัพย์ของ
ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ บริษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
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บริษัทหรือบริษัทร่วมทุนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ถือหุน้ อย่างน้อย 3 เดือน
นับจากวันที่มีการซือ้ หลักทรัพย์บริษัทครัง้ สุดท้าย ยกเว้นการขายหุน้ บริษัท ที่ซอื ้ มาตามสิทธิใน Warrant
7. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะได้รบั การแจ้งเตือนไม่ให้ใช้ขอ้ มูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผูอ้ ื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น
8. กรรมการ ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ผจู้ ดั การฝ่ ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี จะได้รบั แจ้งขอ
ความร่วมมือให้งดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และกรรมการ ผูบ้ ริหาร ตัง้ แต่ผจู้ ดั การฝ่ ายอาวุโสหรือเทียบเท่าใน
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทตามกฎหมายและต้องส่งสําเนาให้เลขานุการบริษัทรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย
3. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชาและมี
การอนุมัติดาํ เนินการอย่างมีขั้นตอน โดยกระบวนการปฏิบตั ิงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและ
ควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน และได้รบั การตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนต้อง
ดําเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานและข้อกําหนดของบริษัทฯ
3.1 แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ ได้กาํ หนดขัน้ ตอนและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อคอร์รปั ชันในประเด็นหลักๆ ดังนี ้
3.1.1 การให้และรับสินบน
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่จงู
ใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
อันชอบธรรม
2. กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สิน
ใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผนู้ นั้ กระทํา หรือละเว้นการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิ
ชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน
3.1.2 การให้หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่น
1. การให้หรือรับของขวัญของกํานัล การเลีย้ งรับรองหรือผลประโยชน์อื่นกับลูกค้า คู่คา้ ตัวแทน
ทางธุรกิจให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ ของกํานัล การ
เลีย้ งรับรองทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่น ทัง้ นี ้ ต้องยึดหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
และต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและตรวจสอบได้
2. ห้ามพนักงานให้ หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยม ที่มีมลู ค่าเล็กน้อย โดยปราศจากผลตอบแทน
ซึ่งผูร้ บั พึงพิจารณาและปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัดเพื่อขอคําแนะนําตามความเหมาะสม
ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ บริษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
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3. พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเลีย้ งรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์
ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ
4.
3.2 การช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทฯ ไม่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมือง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ให้ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการดังกล่าว
3.3 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุน
การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล สาธารณประโยชน์ โดยให้เงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่าง
โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทัง้ ไม่เป็ นการกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
3.3.1 การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนนั้น ต้องไม่ได้ถูกนําไปใช้
เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
3.3.2 การเบิ ก ค่า ใช้จ่า ยเพื่ อ การกุศล และการให้เงิน สนับ สนุน ให้ป ฎิ บัติ ต ามระเบี ยบขั้นตอนการ
ปฎิบตั ิงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มืออํานาจอนุมตั ิค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ดําเนินงานที่บริษัทฯ กําหนด โดยต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องทําการรวบรวม
พิจารณาถึงความซํ่าซ้อน รวมถึงให้ความเห็นเพื่อให้ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณาก่อนลงนาม ทัง้ นีก้ าร
เบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุประสงค์ท่ชี ดั เจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
3.3.3 ในกรณีท่ีมีขอ้ สงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้
ขอคําปรึกษาจากฝ่ ายกํากับดูแลกิจการอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือในเรื่องที่มีความสําคัญ
อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการ
3.4 ระเบียบการให้ ของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานให้หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น
จากลูกค้า คู่คา้ หรือ ตัวแทนทางธุรกิจ กระทําได้ในวิสยั ที่สมควร แต่ตอ้ งไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อการดําเนินงาน
การให้และรับ ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชน์อื่น/การเลีย้ งรับรอง
1) ถ้าเป็ นการให้เงินสด หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนมากลับมาเป็ นเงินได้ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนัก งาน ให้แ ละรับ แก่ คู่ค ้า ตัว แทนทางธุ ร กิ จ หรื อ ผู้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ตลอดจน
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน สามารถให้และรับของเป็ นส่วนตัวได้ แต่ของขวัญ ของกํานัล หรือการเลีย้ ง
รับรอง ต้องมีมลู ค่า ไม่เกิน 3,000 บาท แก่ค่คู า้ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หากมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้นาํ ส่ง
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือส่วนงานกํากับดูแลกิจการเป็ นผูพ้ ิจารณาส่งคืนผูใ้ ห้หรือ ดําเนินการอื่น อันสมควร ต่อไป
3) การให้ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชน์อื่น แก่ลกู ค้า คู่คา้ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท กรณี ท่ีมีตราสัญลักษณ์ของบริษัท การให้ตามประเพณี นิยม เทศกาล หรือกรณี เพื่อ
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4)

5)

6)
7)

ส่งเสริมการขาย สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในโอกาสแสดงความยินดี แสดงความขอบคุณ การ
ต้อนรับ แสดงความเสียใจ การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบตั ิในสังคม สามารถทําได้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน สามารถทําการเลีย้ งรับรองบุคคลภายนอกได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องตาม
สมควร และเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ค่าใช้จ่ายในการเลีย้ งรับรองมีความสมเหตุสมผม การเลีย้ งรับรอง
ควรจัดให้มีความเมหาะสม ไม่ควรเกิน 4 ครัง้ ต่อปี สาํ หรับผูร้ บั เลีย้ งรับรองรายเดียวกัน และมูลค่าการ
เลีย้ งรับรองไม่เกิน 3,000 บาท และสถานที่จดั การเลีย้ งรับรอง ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การเลีย้ งรับรอง
การรับเชิญเข้าร่วมประชุม การดูงานที่จดั โดยลูกค้า / ตัวแทนธุรกิจ / คู่คา้ สามารถกระทําได้ โดยมีเงื่อนไข
ดังนี ้
- ได้รบั อนุมตั ิจากผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงาน
- ต้องมีวตั ถุประสงค์รายละเอียดของการประชุม การดูงานที่ชดั เจน และควรจัดทําแผนเป็ นการ
ล่วงหน้า
- หลังการเข้าร่วมประชุม ดูงาน ผูร้ บั เชิญ ต้องทําสรุปผลที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม ดูงาน เสนอ
ต่อผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงาน
- ไม่เข้าร่วมการอบรม สัมนา ดูงาน ที่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการ
ถ่ายทอดหรือแสวงหาความรูอ้ ย่างแท้จริง
รู ปแบบ และมูลค่าของของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน ต้องไม่ฟุ่มเฟื อยเกิน
ความจําเป็ นและต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
ผูร้ บั และ ผูใ้ ห้ ต้องเปิ ดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะมีการสื่อสารนโยบายการรับของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชน์อื่น ให้กบั คู่คา้ หรือผูเ้ กี่ยวข้องเป็ น
ครัง้ คราวในช่วงเทศกาลต่างๆ กรณีหากของขวัญ ของกํานัล ที่อาจมีความเสี่ยงที่เกิดความเสียหาย หรือมีค่าใช้จ่ายในการ
นําส่งที่สงู เกินจําเป็ น ให้จดั ทําทะเบียนการรับของขวัญ ของกํานัล และจัดสรรให้พนักงาน
4. การปกป้ อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ช่วยกัน
ระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นาํ สิ่งของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือ
ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่ง
บริษัทได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
(1) ใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
(2) ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย
(3) ไม่นาํ สิง่ ของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
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5. การจัดทํา และการเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทกําหนดให้บุคลากรของบริษัทให้ความสําคัญกับการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการจัดทําและ
รายงานข้อมูลต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน หรือกฎหมายที่กาํ หนด ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องดําเนินการให้อยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัย และสามารถนํามาใช้อา้ งอิงได้ ซึ่งบริษัทได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
(1) จะต้องจัดทําและรายงานเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็ นไปตามมาตรฐาน หรือ
กฎหมายที่กาํ หนด
(2) ห้ามกระทําการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข หรือบันทึกด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ เพื่อเปลี่ยนแปลง
หนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท เช่น การบิดเบือนผลการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีให้ผิดไปจาก
ความเป็ นจริงโดยเจตนา เป็ นต้น
(3) เก็บรักษาข้อมูลตามกําหนดเวลา ภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ทรัพย์สินทางปั ญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทาการใดๆ ที่จะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทั้งกาหนดให้
บุคลากรของบริษัทใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัยตามระเบียบในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
(1) บริษัทจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ รวมถึงไม่เปิ ดเผย
รหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทให้แก่ผอู้ ื่น
(2) การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมส่วนตัวได้ตามสมควร แต่ตอ้ งไม่นาํ ไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว ไม่
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไม่รบกวนประสิทธิภาพการทํางาน และสร้างความรําคาญแก่
ผูอ้ ื่น
(3) ควรใช้ E-mail และ Internet ที่จดั ให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นาํ มาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของบริษัท
(4) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ Software ใด ๆ
(5) ผูป้ ฏิบตั ิงานมีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จาํ เป็ นต่อการทํางาน
และปฏิบตั ิตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด
(6) บริษัทให้ความสําคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปั ญญา ทัง้ ในส่วนของการจัดซือ้ จัดจ้างและการนํามาใช้
งานต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
7. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบตั ิดว้ ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละ
กลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุน้ ให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและความเสมอภาค โดยไม่คาํ นึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชือ้ ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
เชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือพืน้ เพทางสังคม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะ นอกจากนี ้
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บริษัทฯ ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้พนักงาน ในการ แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูก
ละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล
8. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
ยังได้คาํ นึงถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายตามแนวทางดังต่อไปนี ้
(1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่า และ
ผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จําเป็ นต้องใช้ความรูค้ วามสามารถ รวมทัง้
ความทุ่มเททัง้ แรงกายและแรงใจในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
ดังนั้นบริษัทฯ กําหนดนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการ
เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน ด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี
และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จาํ เป็ นต่อ
การปฏิบตั ิงาน และตามที่กฏหมายกําหนด โดยให้ถือเป็ นความลับ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทําเฉพาะในกรณี ที่
ผูม้ ีสิทธิตามกฏหมายจําเป็ นต้องรับทราบเท่านัน้
บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิต่อพนักงานบริษัท โดยผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ิต่อ พนักงานอย่าง
ยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาํ เอียง ส่งเสริมการเรียนรู แ้ ละพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อให้
พนักงานมีโอกาศก้าวหน้าในอาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานมีความ
เข้าใจในเรื่อง จรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึ่งปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมใน
การทํางานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอือ้ ต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วย
ความสุจริตใจด้วยการรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
(2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักว่าผูถ้ ือหุน้ คือเจ้าของกิจการจึงให้ความสําคัญ โดยกําหนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อ ผู้
ถือหุน้ ดังนี ้
1) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2) นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
3) แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบ ซึ่งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
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(3) นโยบายและแนวปฏิบัติกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
3.1 ความสัมพันธ์ลูกค้า
 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสําพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลัก
ความซื่อสัตย์สจุ ริต ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบเอา
ใจ ยึดมั่นในการนําเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตราฐาน บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อ
ลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิดว้ ยความเท่าเทียม บริษัทฯ
ยึดถือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีท่ีสดุ บริษัทฯ ต้องให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและ
ตรงกับความเป็ นจริงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าและบริการ
 บริษัทฯ เปิ ดให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของ สินค้าและบริการ รวมถึง
เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ
เป็ นธรรมกับลูกค้า
3.2 ความสัมพันธ์คู่ค้า
 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกบั คู่คา้ ทุกราย
 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิ ดโอกาศให้ค่คู า้ ทุกรายนําเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกันทุกราย
โดยผูท้ ่ีเกี่ยวข้องต้องปฏิบตั ิดงั นี ้ ต้องปฏิบตั ต่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและมีความเท่าเทียม
กัน การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพืน้ ฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง
ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องรักษาความลับของคู่คา้ บริษัทฯ ห้ามให้มีการ
เรียบรับสินบนหรือค่านายหน้า จากคู่คา้ เด็ดขาด
 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่คา้ ที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
รัก ษาสภาพแวดล้อ ม และการควบคุม มลพิ ษ และการปฏิ บัติ ต่ อ พนักงานของคู่ค ้าทางด้าน
แรงงานและการจ้างงานอย่างเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการฝึ กอบรมและให้คาํ แนะนําแก่ค่คู า้ ในการเข้ามาปฏิบตั ิงานภายในบริเวณ
สถานประกอบการของบริษัทฯ หรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อเป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้
 บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจซึง่ กันและกัน
 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อเงื่อนใขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กบั
เจ้าหนีอ้ ย่างดีท่ีสดุ
3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้า
ของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉอ้ ฉล จึงกาหนดหลักนโยบาย ดังนี ้
 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
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9.

ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ชุมชนและสังคม
(1) บริษัทฯ มีนโยบายให้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ต้องยึดมั่นปฏิบตั ิเป็ นพลเมืองดีเคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบตั ิ
ต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการด้วยความเป็ นมิตร เช่น เด็ก สตรี คนพิการ ผูส้ งู อายุ
เป็ นต้น
(2) บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบตั ิต่อชมชน และสังคม ด้วยการให้การสนับสนุน หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็ นอยู่ท่ีดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารสุข
ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้
(3) บริษัฯ มีหน้าที่ในการเปิ ดโอกาสให้ผอู้ าศัยในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการได้ร่วมงานกับบรัษัทฯ ตาม
ความเหมาะสม อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจําเป็ นและเหมาะสม
(4) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคณ
ุ ประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือ กับภาครัฐ
และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและความเสียสบะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญสําคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่สังคม ปั จจุบันเริ่ม
ตระหนักถึงความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เนื่องจากกําดําเนินธุรกิจ และการผลิตของบริษัทฯ มีความ
เกี่ยวข้องกับกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความเข้มงวดมาก โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฏหมาย
และระเบียบเกี่ ยวกับสิ่ง แวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าวทั้ง หมด และคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่ง แวดล้อมและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทฯ ทําการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปการณ์ท่ใี ช้ในโรงงาน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนิ นกิจการด้วยความ รอบคอบ
ระมัดระวัง ไม่ให้การดําเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สดุ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทั้งทางนํา้ ทางอากาศ และทางเสียง โดย ดูแลให้บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจซึ่ง
เกี่ยวข้องกับโรงงาน ต้องมีระบบบําบัดนํา้ เสีย และระบบบําบัดไอเสีย มีการควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ การควบคุมระดับ
เสียง การควบคุมระดับควมร้อน การควบคุมระดับแสงสว่าง
10.

นโยบายเกี่ยวกับภาครัฐ
บริษัทาํ าหนดให้การทําธุรกรรมกับรัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ ยวข้องในแต่ละ
ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทําการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม
11.
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ส่วนที่ 4 การกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
 บริษัทกําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง
รับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาํ หนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนีอ้ ย่างเคร่งครัด
มิใช่การปฏิบตั ิตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิท่ีกาหนดขึน้ โดยผูบ้ ริหารทุก
ระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างจริงจัง
 บริษัทสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียร้องเรียนเมื่อพบกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณที่ดี
ตามช่องทางนโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัท
 บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณที่ดี หาก
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานผูใ้ ดกระทําผิดจรรยาบรรณที่กาํ หนดไว้ จะต้องได้รบั การลงโทษทาง
วินยั อย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําที่เชื่อได้วา่ ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของ
ภาครัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดําเนินการต่อไป
 คณะกรรมการบริษัท ได้กาํ หนดให้มีการทบทวนคู่มือ “ จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็ นระยะๆ เพื่อให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา
การแจ้งเบาะแส
บริษัทได้เปิ ดช่องทางให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับ
การทุจริต หรือการกระทําใดอันไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทสามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิ ดเผยหรือไม่
เปิ ดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุขอ้ เท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการ
กระทําทุจริตคอร์รปั ชัน หรือได้รบั ผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี ้
- ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- Website : www.millconsteel.com
( หัวข้อ : ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็ นธรรม ต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน)
- ทาง E-mail

: cg@millconsteel.com

- ทางโทรศัพท์

: 0 2652 3333 ต่อ 208

- ทางโทรสาร

: 0 2632 9899

- ทางไปรษณีย ์

: หน่วยงานกํากับดูแลกิจการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

กรณี ท่ี เ ป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ผู้บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ กรรมการบริ ษั ท ฯ ให้แ จ้ง เรื่ อ งโดยตรงต่ อ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ บริษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
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บทลงโทษ
บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่การกระทําใดๆ ที่ผิด
กฎหมาย หรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณที่ดี การลงโทษตามข้อบังคับบริษัท ในกรณีท่บี ริษัทเห็นว่าจําเป็ น การกระทํา ใดๆ ที่
ฝ่ าฝื นหรือไม่เป็ นไปตามนโยบายนี ้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่ บริษัทกําหนด
ไว้หรือมีโทษตามกฎหมาย
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