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จรรยาบรรณธุรกิจ 
 

ส่วนที ่1 

สารจากประธานกรรมการ 

กลุ่มบริษัท มิลลค์อน สตีล จาํกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและการบริหารธุรกิจอย่างมี

จริยธรรมเป็นการสรา้งความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัท ฯ ไดจ้ดัใหม้ีคู่มือการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี

และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึน้เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งนีร้วมถึงสนับสนุนใหบ้ริษัทร่วมทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนคู่คา้ และตัวแทนท่ี

ดาํเนินการในนามของบรษิัททัง้หมดไดน้าํนโยบายและแนวทางปฏิบตัิตามการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจไปปฏิบตัิใหเ้กิดความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นต่อนกัลงทนุ คู่คา้ รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

 บรษิัทฯ มุ่งหวงัท่ีจะสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงสรา้งจิตสาํนึกใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง

นาํหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีไปใชใ้นการทาํงานประจาํวนั จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองคก์ร เพ่ือพัฒนาการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีใหด้าํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 

 

                                                  ประธานกรรมการบรษิัท 

                                                 

    (พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ) 
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ส่วนที ่2 วิสัยทัศนแ์ละภารกิจขององคก์ร  

วิสัยทัศน ์/ Vision 

 เราจะหลอมรวมประสบการณข์องคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑแ์ละการ

บรกิารท่ีมากกว่าเหล็ก 

 เราจะเป็นกลุ่มบริษัทท่ียกระดับอุตสาหกรรมก่อสรา้งและการผลิตโดยสรา้งและส่งต่อคุณค่าท่ีดีท่ีสุดในทุด

ขัน้ตอนการผลิตและกระบวรการของการทาํงาน (Value Chin) ใหก้บัผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

 หวัใจแห่งความสาํเรจ็ของเราคือการใชน้วตักรรมพฒันาผลิตภณัฑ ์บรกิาร กระบวรการ และวิธีดาํเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ืองแก่คู่คา้และกลุ่มบรษิัท  

 

พันธกิจ / Mission 

 เรามุ่งมั่นขบัเคล่ือนธุรกิจในกลุ่ม เพ่ือส่งมอบคณุค่าท่ีดีท่ีสดุใหแ้ก่อตุสาหกรรมก่อสรา้งและการผลิต 

 

ค่านิยมองคก์ร / Core Value 

 ค่านิยมองคก์รของ บรษิัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั(มหาชน) คือ I4C ไดแ้ก่ 

 1.Integrity : ยึดมั่นคณุธรรม 

 2.Change & Continuous Improvement : พฒันาอย่างต่อเน่ือง 

 3.Challenge Toward Excellence : มุ่งสรา้งผลลพัธอ์นัยอดเยี่ยม 

 4.Collaboration : รว่มแรงรว่มใจ 

 

คาํนิยาม 

บรษิัทฯ 

คอรร์ปัชนั 

หมายถึง 

หมายถึง 

บรษิัท มิลคอลล ์สตีล จาํกดั(มหาชน) และบรษิัทย่อย 

การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนท่ี์มิควรได ้การ

ให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา ให้

คาํมั่น เรียกรอ้ง ใหห้รือรบัซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่ถกูตอ้ง

แก่เจา้หนา้ท่ีของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ีหนา้ท่ี

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํหรือละเวน้

การปฏิบตัิหนา้ท่ี หรือเพ่ือใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนท์างธุรกิจท่ี

ไม่ถกูตอ้ง 

ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ 

ทางการเมือง 

หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงิน หรือรูปแบบอ่ืน  

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือดา้นการเงินสามารถ

รวมถึงการใหกู้เ้งิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน (In-kind) เช่น การให้

ส่ิงของหรือบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซือ้

บัตร เข้าชมงาน ท่ีจัด เ พ่ือระดมทุนห รือบริจาคให้แก่องค์การ ท่ีมี
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ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี ้ เว้นแต่ เป็นการ

สนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยท่ีกระทําได้ตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

การติดสินบน 

 

. 

ประเพณีนิยม 

หมายถึง 

 

 

หมายถึง 

การให้ทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าหรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ บุคคล /        

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพ่ือจงูใจใหผู้น้ัน้กระทาํหรือละเวน้การกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ในตาํแหน่งไม่ว่าการนัน้ชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ท่ี  เพ่ือประโยชนต์่อตนเอง 

หรือต่อธุรกิจของบรษิัทฯ  

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีนิยม หรือจารีตทางการคา้ให้

กระทาํได ้หลกัการปฏิบตัิเก่ียวกบัการดาํเนินวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสงัคม 

ตลอดจนจรรยา มารยาทต่างๆ เทศกาล วันสาํคัญ หรือกิจกรรมท่ีมีการ

ปฏิบตัิสืบเน่ืองกนัมา เป็น เอกลกัษณ ์และเหรือ มีความสาํคญัทางสงัคม 

กรรมการ        หมายถึง กรรมการของบรษิัทฯ / คณะกรรมการชดุย่อย 

ผูบ้รหิาร หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่  / กรรมการบริหาร / รอง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ผูอ้าํนวยการ /  ผูช้่วย

ผูอ้าํนวยการ / ผูจ้ดัการแผนก / ผูจ้ดัการฝ่าย / รองผูจ้ดัการ / หวัหนา้งาน / ของ

บรษิทัฯ 

พนกังาน  หมายถึง พนักงานประจํารายเดือน พนักงานรายวัน พนักงานตามสัญญาจ้าง  

ซึ่งมีกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน ซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่าจา้งโดยไดร้บัค่าจา้ง หรือ

ผูก้ระทาํแทนของบรษิัทฯ 

ตวัแทนทางธุรกิจ                                            หมายถึง นิติบุคคลอ่ืน หรือบุคคลธรรมดา ท่ีไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ได้

ว่าจา้ง หรือตกลงใหท้าํธุรกรรม หรือติดต่อกบับคุคลภายนอกในนามของบรษิัท 

ลกูคา้ หมายถึง ผูซ้ือ้สินคา้ /บรกิารของบรษิัทฯ 

คู่คา้ 

                                                                                                           

หมายถึง บุคคลท่ีมีธุรกรรมกับบริษัทฯ  เพ่ือสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ 

กบับรษิทัฯ เช่น ผูจ้ดัหา และผูใ้หบ้รกิารกบับรษิัทฯ 
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ส่วนที ่3  แนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณบริษัท 

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 ผลประโยชนท์บัซอ้น หรือ ความขดัแยง้กันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม เป็นประเด็น

ปัญหาทางการบริหารในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึน้ และยังสะทอ้น

ปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาล 

ดงันัน้  จึงตอ้งพิจารณาความขดัแยง้กนัของผลประโยชนเ์ก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทกบับรษิัท

ย่อย และบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ โดยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน แบ่งเป็น 5 

ประเภท คือ 

1. รายการคา้ท่ีเป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการคา้ท่ีบรษิัททาํเป็นประจาํและเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้

ทั่วไป เช่นการซือ้ขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์หล็ก การซือ้วตัถดุิบ และการใหบ้รกิารเป็นตน้ 

2. รายการสนับสนุนปกติ คือ รายการธุรกรรมการคา้เก่ียวกับสินทรพัย/์บริการ เพ่ือสนับสนุนการประกอบ

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ใหด้าํเนินการไปไดอ้ย่างราบร่ืน ไดแ้ก่ การว่าจา้งขนส่งสินคา้ การว่าจา้งทาํโฆษณา 

สญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือจา้งบรหิารงาน เป็นตน้ 

3. เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป และมีอายสุญัญาไม่เกินกว่า 3 ปี 

4. รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิารอย่างอ่ืน 

5. รายการท่ีเก่ียวโยงกนั นอกจากรายการตามขอ้ 1 – 4 

 

รูปแบบพฤติกรรมของความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชนส่์วนรวมท่ีพบเห็นบ่อย 

1. การหาประโยชนใ์หต้นเอง หรือสรา้งความไดเ้ปรียบใดๆ ใหต้นเองจากการเป็นลกูจา้งของ บรษิัท 

2. การรบัผลประโยชนจ์ากการดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ี 

3. การใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทเพ่ือประโยชนส่์วนตน 

4. การใชข้อ้มลูของบรษิัทเพ่ือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองและพวกพอ้ง 

5. การรบังานนอกแลว้ส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

6. การใหข้องขวญั ของกาํนลั เพ่ือความกา้วหนา้ 

7. การช่วยญาติมิตรใหไ้ดง้านอย่างไม่เป็นธรรม 

8. การจ่ายผลประโยชนท์ัง้ท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชนรู์ปแบบอ่ืน เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งการเล่ือนระดบั ตาํแหน่ง 

หรือโบนสั 

 

บริษัทฯ กาํหนดใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนักงาน  กระทาํการใด ๆ  โดยยึดถือผลประโยชนข์องบริษัทเป็น

สาํคญั  และไม่เก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลประโยชนท์บัซอ้น 

 แนวทางปฏิบัติทีด่ี 

1. หลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน  และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอ่ืน  ซึ่งจะส่งผลให้

บรษิัทตอ้งเสียผลประโยชน ์ หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชนท์บัซอ้น 
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2. บุคลากรทุกระดับจะต้องทาํรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนตาม

แบบฟอรม์ท่ีกาํหนด และแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ หากมีขอ้สงสยั

หรือไม่แน่ใจ  ใหร้ายงานเร่ืองดงักล่าวโดยทันที  โดยใชแ้บบการเปิดเผยรายการผลประโยชนท์ับซอ้นของ

บริษัท  พรอ้มแนบรายละเอียดของเร่ืองดังกล่าว  โดยกรรมการนาํส่งให้คณะกรรมการบริษัท สาํหรับ

ผูบ้รหิารและพนกังานนาํส่งใหผู้บ้งัคบับญัชา  เพ่ือใหค้าํแนะนาํการปฏิบตัิท่ีเหมาะสม  และส่งสาํเนาใหฝ่้าย

ตรวจสอบเพ่ือทราบ  (โปรดดแูบบการเปิดเผยรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน)์ 

3. การตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินกจิกรรมทางธุรกิจเพ่ือผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท  โดยปราศจากอิทธิพล

ของความตอ้งการส่วนตวั  หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  และใชร้าคาท่ียุติธรรมเหมาะสม  เสมือนทาํรายการ

กับบุคคลภายนอก  เมื่อตอ้งเก่ียวขอ้งในกระบวนการเสนอว่าจา้ง  คัดเลือกตดัสินใจหรืออนุมตัิรายการท่ี

อาจมีผลประโยชนท์บัซอ้นใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีส่วนร่วมในการอนุมตัิ  โดยใชแ้บบการเปิดเผย

รายการผลประโยชนท์บัซอ้นของบรษิัทและใหถ้อนตวัจากการมีส่วนรว่มในกระบวนการดงักล่าวหรือถอนตวั

จากการดาํเนินธุรกรรมกบับรษิัท 

 

2. การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน   

  บริษัทรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อบริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย และไม่อนุญาตใหใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น  ทั้งนี ้

เพ่ือใหเ้กิดความยตุิธรรมและเสมอภาคต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สียใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใหพ้นกังานเฉพาะส่วนท่ีจาํเป็นตอ้งทราบ 

 แนวทางปฏิบัติทีด่ี 

1. กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน มีหนา้ท่ีรกัษาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทเช่น ความลบัทางการคา้ 

ความลบัเก่ียวกบัขอ้มลูกิจการร่วมคา้  สตูรการประดิษฐ์คิดคน้  เทคโนโลยี ความรูท้างวิชาการ ฯลฯ  ไม่ให้

รั่วไหลไปยงับคุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัทหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณี

ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  หรือไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอาํนาจแลว้ 

2. ตอ้งปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการรกัษาความลับของนโยบายการบริหารจดัการเอกสารของบริษัท และ

ขอ้กาํหนดเร่ืองระบบสารบรรณของกลุ่มบรษิัท 

3. เมื่อไดร้บัทราบขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งเก็บรกัษาอย่างระมัดระวัง หรือใชข้อ้มูลดงักล่าวเท่าท่ีจาํเป็นภายใต้

ขอบเขตของกฎหมาย  ไม่นาํข้อมูลท่ีเป็นความลับไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  หรือบุคคลอ่ืน  และไม่

พยายามเขา้ถึงขอ้มลูความลบัของผูอ่ื้น 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของบรษิัท แมพ้น้สภาพหรือสิน้สดุการปฏิบตัิหนา้ท่ีจากบรษิัทไปแลว้ 

5. นอกจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ บริษัท ถือว่าขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษัทเป็นขอ้มูลท่ีใชภ้ายใน

เท่านั้น  ซึ่งกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนักงาน  ตอ้งใชข้อ้มูลนั้นภายใตก้รอบหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

6. ไม่นาํขอ้มลูภายในของบริษัท หรือบริษัทท่ีร่วมทาํธุรกิจ ท่ีตนไดร้บัทราบจากการปฏิบตัิหนา้ท่ี  ไปซือ้  หรือ

ขาย  หรือ  เสนอซือ้  หรือเสนอขาย  หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืน ซือ้  ขาย  เสนอซือ้  เสนอขายหลกัทรพัยข์อง
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บริษัทหรือบริษัทร่วมทุนเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือบุคคลอ่ืน  และตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

อย่างเคร่งครดั  อย่างไรก็ดี  บริษัทส่งเสริมใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ถือหุน้อย่างนอ้ย 3 เดือน

นบัจากวนัท่ีมีการซือ้หลกัทรพัยบ์รษิัทครัง้สดุทา้ย  ยกเวน้การขายหุน้บรษิัท  ท่ีซือ้มาตามสิทธิใน  Warrant 

7. กรรมการ  ผูบ้รหิาร  และพนกังาน  จะไดร้บัการแจง้เตือนไม่ใหใ้ชข้อ้มลูภายในหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือ

ผูอ่ื้นผ่านช่องทางต่าง ๆ  ของบริษัท  เช่น  จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรือ คู่มือการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัท  เป็นตน้ 

8. กรรมการ  ผูบ้รหิารตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบญัชี  จะไดร้บัแจง้ขอ

ความรว่มมือใหง้ดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วงเวลาท่ีบรษิัทจะมีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท และกรรมการ ผูบ้ริหาร ตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุสหรือเทียบเท่าใน

กลุ่มงานการเงินและการบญัชี  มีหนา้ท่ีรายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัย์

ของบรษิัทตามกฎหมายและตอ้งส่งสาํเนาใหเ้ลขานกุารบรษิัทรายงานคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือทราบดว้ย 

 

3. การต่อต้านทุจริตและคอรรั์ปชัน 

บริษัทฯ ไดม้ีการกาํหนดระเบียบการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีการจดัแบ่งภาระหนา้ท่ีตามโครงสรา้งบงัคบับญัชาและมี

การอนุมัติดาํเนินการอย่างมีขั้นตอน โดยกระบวนการปฏิบตัิงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและ

ควบคุมใหส้อดคลอ้งกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และไดร้บัการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งพนกังานทุกคนตอ้ง

ดาํเนินงานตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานและขอ้กาํหนดของบรษิัทฯ 

3.1 แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน  

 บรษิทัฯ ไดก้าํหนดขัน้ตอนและแนวทางป้องกนัความเส่ียงต่อคอรร์ปัชนัในประเด็นหลกัๆ ดงันี ้

3.1.1 การใหแ้ละรบัสินบน 

1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัเรียก หรือรบัประโยชน ์หรือทรพัยสิ์นใดท่ีจงู

ใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจทาํใหบ้ริษัทฯ เสียประโยชน์

อนัชอบธรรม 

2. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัพึงละเวน้การเสนอ หรือใหป้ระโยชน ์ หรือทรพัยสิ์น

ใดแก่บุคคลภายนอกเพ่ือจงูใจใหผู้น้ัน้กระทาํ หรือละเวน้การกระทาํท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิ

ชอบต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน 

3.1.2 การใหห้รือรบัของขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ หรือผลประโยชนอ่ื์น 

1. การใหห้รือรบัของขวญัของกาํนลั การเลีย้งรบัรองหรือผลประโยชนอ่ื์นกับลกูคา้ คู่คา้ ตวัแทน

ทางธุรกิจใหป้ฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติเก่ียวกับการให ้หรือรบัของขวัญ ของกาํนัล การ

เลีย้งรบัรองทางธุรกิจ หรือผลประโยชนอ่ื์น ทัง้นี ้ตอ้งยึดหลกัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั

และตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผลและตรวจสอบได ้

2. หา้มพนกังานให ้หรือรบัส่ิงของ หรือประโยชนใ์ดๆ จากคู่คา้หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษัทฯ เวน้แต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยม ท่ีมีมลูค่าเล็กนอ้ย โดยปราศจากผลตอบแทน 

ซึ่งผูร้บัพึงพิจารณาและปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดัเพ่ือขอคาํแนะนาํตามความเหมาะสม 
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3. พนกังานควรหลีกเล่ียงการให ้หรือรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะท่ีเกินกว่าเหตคุวามสมัพนัธ์

ปกติจากบคุคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบังานของบรษิัทฯ 

4.  

3.2 การช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ ไม่ช่วยเหลือหรือใหก้ารสนบัสนนุการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึงไม่ใหใ้ชท้รพัยสิ์นใดๆ ของบรษิัทฯ เพ่ือดาํเนินการดงักล่าว 

3.3 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน ์และการให้เงนิสนับสนุน  

การบริจาคเงิน หรือทรพัยสิ์นเพ่ือการกุศล สาธารณประโยชน ์โดยใหเ้งินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่าง

โปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมาย และไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทัง้ไม่เป็นการกระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อสงัคมส่วนรวม 

3.3.1 การใหห้รือรบัเงิน หรือทรพัยสิ์นบริจาคเพ่ือการกุศลหรือเงินสนับสนุนนั้น ตอ้งไม่ไดถู้กนาํไปใช้

เพ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน  

3.3.2 การเบิกค่าใช้จ่ายเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้ปฎิบัติตามระเบียบขั้นตอนการ

ปฎิบตัิงานการเบิกค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มืออาํนาจอนุมตัิค่าใชจ้่ายเพ่ือการ

ดาํเนินงานท่ีบริษัทฯ กาํหนด โดยตอ้งส่งขอ้มลูไปยงัหน่วยงานกลางท่ีเก่ียวขอ้งทาํการรวบรวม 

พิจารณาถึงความซํ่าซอ้น รวมถึงใหค้วามเห็นเพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาก่อนลงนาม ทัง้นีก้าร

เบิกจ่ายตอ้งระบวุตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจนและมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้

3.3.3 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันให้

ขอคาํปรกึษาจากฝ่ายกาํกบัดูแลกิจการอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือในเร่ืองท่ีมีความสาํคญั

อ่ืนๆ ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของฝ่ายจดัการ  

 

  3.4 ระเบียบการให้ ของขวัญ ของกาํนัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชนอ์ื่น 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใหห้รือรบัของขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ่ื์น

จากลกูคา้ คู่คา้ หรือ ตวัแทนทางธุรกิจ กระทาํไดใ้นวิสยัท่ีสมควร แต่ตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อการดาํเนินงาน 

การให้และรับ ของขวัญ ของกาํนัล หรือผลประโยชนอ์ื่น/การเลีย้งรับรอง 

1) ถา้เป็นการใหเ้งินสด หรือส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนมากลับมาเป็นเงินได ้หา้มมิใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร 

พนักงาน ให้และรับ แก่คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจน

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนรว่มงาน 

2) กรรมการ  ผูบ้ริหาร พนกังาน สามารถใหแ้ละรบัของเป็นส่วนตวัได ้แต่ของขวญั ของกาํนลั หรือการเลีย้ง

รบัรอง ตอ้งมีมลูค่า ไม่เกิน 3,000 บาท แก่คู่คา้ ตวัแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

ตลอดจนผู้บังคับบัญชา ผู้ใตบ้ังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน หากมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้นาํส่ง

ผูบ้งัคบับญัชา หรือส่วนงานกาํกบัดแูลกิจการเป็นผูพิ้จารณาส่งคืนผูใ้หห้รือ ดาํเนินการอ่ืน อนัสมควร ต่อไป 

3) การใหข้องขวญั ของกาํนลั หรือผลประโยชนอ่ื์น แก่ลกูคา้ คู่คา้ ตวัแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษัท กรณีท่ีมีตราสัญลักษณ์ของบริษัท การให้ตามประเพณีนิยม เทศกาล หรือกรณีเพ่ือ
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ส่งเสริมการขาย สรา้งความสัมพันธท์างธุรกิจ หรือในโอกาสแสดงความยินดี แสดงความขอบคุณ การ

ตอ้นรบั แสดงความเสียใจ การใหค้วามช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบตัิในสงัคม สามารถทาํได ้

4) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน สามารถทาํการเลีย้งรบัรองบุคคลภายนอกไดอ้ย่างมีเหตุผล ถูกตอ้งตาม

สมควร และเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโดยตรง ค่าใชจ้่ายในการเลีย้งรบัรองมีความสมเหตุสมผม การเลีย้งรบัรอง

ควรจัดใหม้ีความเมหาะสม ไม่ควรเกิน 4 ครัง้ ต่อปีสาํหรบัผูร้บัเลีย้งรบัรองรายเดียวกัน และมูลค่าการ

เลีย้งรบัรองไม่เกิน 3,000 บาท และสถานท่ีจดัการเลีย้งรบัรอง ตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกับวตัถุประสงคข์อง

การเลีย้งรบัรอง 

5) การรบัเชิญเขา้รว่มประชมุ การดงูานท่ีจดัโดยลกูคา้ / ตวัแทนธุรกิจ / คู่คา้ สามารถกระทาํได ้โดยมีเงื่อนไข 

ดงันี ้

- ไดร้บัอนมุตัิจากผูบ้รหิารสงูสดุของสายงาน  

- ตอ้งมีวตัถุประสงคร์ายละเอียดของการประชุม การดูงานท่ีชดัเจน และควรจัดทาํแผนเป็นการ

ล่วงหนา้ 

- หลงัการเขา้ร่วมประชมุ ดูงาน ผูร้บัเชิญ ตอ้งทาํสรุปผลท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุม ดูงาน เสนอ

ต่อผูบ้รหิารสงูสดุของสายงาน 

- ไม่เขา้ร่วมการอบรม สัมนา ดูงาน ท่ีมีลักษณะแฝงการท่องเท่ียว โดยปราศจากเจตนาในการ

ถ่ายทอดหรือแสวงหาความรูอ้ยา่งแทจ้รงิ 

6) รูปแบบ และมูลค่าของของขวัญ ของกาํนัล การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ่ื์น ตอ้งไม่ฟุ่ มเฟือยเกิน

ความจาํเป็นและตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล 

7) ผูร้บั และ ผูใ้ห ้ตอ้งเปิดเผย โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้

 

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะมีการส่ือสารนโยบายการรบัของขวญั ของกาํนลั หรือผลประโยชนอ่ื์น ใหก้บัคู่คา้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเป็น

ครัง้คราวในช่วงเทศกาลต่างๆ กรณีหากของขวญั ของกาํนลั ท่ีอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดความเสียหาย หรือมีค่าใชจ้่ายในการ

นาํส่งท่ีสงูเกินจาํเป็น ใหจ้ดัทาํทะเบียนการรบัของขวญั ของกาํนลั และจดัสรรใหพ้นกังาน 

 

4. การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพยส์ินของบริษัท 

              บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทใช้ทรัพยสิ์นของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ช่วยกัน

ระมัดระวังและป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัท โดยมิใหเ้สียหายหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นาํส่ิงของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณห์รือ

ทรพัยสิ์นของบริษัทไปใชป้ระโยชนส่์วนตวั หรือเพ่ือประโยชนข์องผูอ่ื้นท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่ง

บรษิัทไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี ้

(1) ใชท้รพัยสิ์นของบรษิัท อย่างประหยดั และใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี 

(2) ดแูลรกัษาและปกป้องทรพัยสิ์นของบรษิัท ไม่ใหเ้สียหายหรือสญูหาย 

(3) ไม่นาํส่ิงของใดๆ ไม่ว่าอปุกรณห์รือทรพัยสิ์นของบรษิัท ไปใชป้ระโยชนส่์วนตวั 
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5. การจัดทาํ และการเก็บรักษาข้อมูล 

             บริษัทกาํหนดให้บุคลากรของบริษัทให้ความสาํคัญกับการจัดการข้อมูลภายในองคก์ร โดยการจัดทาํและ

รายงานขอ้มูลตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน หรือกฎหมายท่ีกาํหนด ส่วนการเก็บรกัษาขอ้มูลจะตอ้งดาํเนินการใหอ้ยู่ใน

สภาพท่ีปลอดภยั และสามารถนาํมาใชอ้า้งอิงได ้ซึ่งบรษิัทไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี ้

(1) จะตอ้งจัดทาํและรายงานเอกสารต่างๆ ให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามมาตรฐาน หรือ

กฎหมายท่ีกาํหนด 

(2) หา้มกระทาํการเพ่ิมเติม ตดัทอน แกไ้ข หรือบนัทึกดว้ยประการใดๆ ซึ่งขอ้มลูอนัเป็นเท็จ เพ่ือเปล่ียนแปลง

หนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบรษิัท เช่น การบิดเบือนผลการดาํเนินงาน การบนัทึกบญัชีใหผิ้ดไปจาก

ความเป็นจรงิโดยเจตนา เป็นตน้ 

(3) เก็บรกัษาขอ้มลูตามกาํหนดเวลา ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6. ทรัพยส์ินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               บริษัทมีนโยบายชัดเจนท่ีจะไม่กระทาการใดๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งกาหนดให้

บุคลากรของบริษัทใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง และมีความปลอดภยัตามระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศของบรษิัท ซึ่งบรษิัทไดก้าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี ้

(1) บริษัทจดัใหม้ีการรกัษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

ซึ่งบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการรกัษาความปลอดภัยของระบบ รวมถึงไม่เปิดเผย

รหสัผ่าน (Password) ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงระบบขอ้มลูของบรษิัทใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

(2) การใชอุ้ปกรณเ์ทคโนโลยีเพ่ือกิจกรรมส่วนตัวไดต้ามสมควร แต่ตอ้งไม่นาํไปใชใ้นเชิงธุรกิจส่วนตัว ไม่

ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท ไม่รบกวนประสิทธิภาพการทาํงาน และสรา้งความราํคาญแก่

ผูอ่ื้น 

(3) ควรใช ้E-mail และ Internet ท่ีจดัใหเ้พ่ือธุรกิจของบริษัทอย่างระมดัระวงั และไม่นาํมาซึ่งความเส่ือมเสีย

ชื่อเสียงของบรษิัท 

(4) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ Software ใด ๆ 

(5) ผูป้ฏิบตัิงานมีหนา้ท่ีดูแลบุคคลภายนอกในการเขา้ถึงแฟ้มขอ้มลูและโปรแกรมเท่าท่ีจาํเป็นต่อการทาํงาน 

และปฏิบตัิตามนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทอย่างเครง่ครดั 

(6) บรษิัทใหค้วามสาํคญักบัการปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญา ทัง้ในส่วนของการจดัซือ้จดัจา้งและการนาํมาใช้

งานตอ้งไม่ละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา  

 

7.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนถือหลกัปฏิบตัิดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละ

กลุ่มบคุคลท่ีบรษิัทมีความสมัพนัธ ์ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีแนวทางท่ีจะส่งเสรมิและกระตุน้ใหม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิ 

มนุษยชนขัน้พืน้ฐานและความเสมอภาค โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ

เชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอ่ืนใด ชาติพันธุ์หรือพืน้เพทางสังคม ทรพัยสิ์น กาํเนิด หรือสถานะ นอกจากนี ้
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บริษัทฯ ยงัมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและเปิดโอกาสใหพ้นักงาน ในการ แสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกับการถูก

ละเมิดสิทธิของแต่ละบคุคล 

 

8. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 บรษิัทตระหนกัถึงความสาํคญัในการดแูลและคาํนึงถงึผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม โดยในการดาํเนินธุรกิจของบรษิทั

ยงัไดค้าํนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปนี ้

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน 

              บริษัทฯ เชื่อว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการสรา้งมูลค่า และ

ผลตอบแทนใหแ้ก่กิจการ เน่ืองจากการปฏิบตัิงานในดา้นต่าง ๆ ของบรษิัทฯ จาํเป็นตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ รวมทัง้

ความทุ่มเททัง้แรงกายและแรงใจในการทาํงานใหบ้รรลเุป้าหมาย 

               ดังนั้นบริษัทฯ กาํหนดนโยบายท่ีจะปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคน ดว้ยความเท่าเทียมกันตามหลกัการ

เคารพสิทธิมนษุยชนตามหลกัสากล และใหพ้นกังานถือปฏิบตัิต่อเพ่ือนรว่มงานทกุคน ดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี 

และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและเก็บรกัษาประวตัิ ขอ้มลูส่วนตวั ของพนกังานเฉพาะในส่วนท่ีจาํเป็นต่อ

การปฏิบตัิงาน และตามท่ีกฏหมายกาํหนด โดยใหถื้อเป็นความลบั การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระทาํเฉพาะในกรณี ท่ี

ผูม้ีสิทธิตามกฏหมายจาํเป็นตอ้งรบัทราบเท่านัน้  

             บรษิัทฯ จึงกาํหนดแนวทางการปฏิบตัิต่อพนกังานบรษิัท โดยผูบ้รหิารจะตอ้งปฏิบตัิต่อ พนกังานอย่าง

ยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาํเอียง ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับชั้น เพ่ือให้

พนกังานมีโอกาศกา้วหนา้ในอาชีพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีความ

เขา้ใจในเร่ือง จรรยาบรรณท่ีพนกังานตอ้งพ่ึงปฏิบตัิ จดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสม จดัสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานใหม้ีความปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ย

ความสจุรติใจดว้ยการรบัฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างมเีหตผุล 

 

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

            บริษัทตระหนกัว่าผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการจึงใหค้วามสาํคญั โดยกาํหนดนโยบายในการปฏิบตัิต่อ ผู้

ถือหุน้ดงันี ้ 

1)  ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ  ตามหลกัการของวิชาชีพ 

ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือประโยชน์

สงูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม  

2)  นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ

รายงานอ่ืนๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ  

3) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโนม้ในอนาคตของบริษัท ทั้งในดา้นบวกและ

ดา้นลบ ซึ่งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตผุลเพียงพอ  

4) หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเอง และผูอ่ื้นโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิัท ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะ หรือดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 
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(3)  นโยบายและแนวปฏิบัติกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ 

3.1 ความสัมพันธล์ูกค้า  

 บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการสรา้งความสาํพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกคา้ โดยยึดหลัก

ความซื่อสตัยส์จุรติ ความน่าเชื่อถือและไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

 บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ของบริษัทฯ ดว้ยการรบัผิดชอบเอา

ใจ ยึดมั่นในการนาํเสนอและการส่งมอบสินคา้และบริการท่ีไดม้าตราฐาน บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อ

ลกูคา้อย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบรกิาร โดยไม่เลือกปฏิบตัิดว้ยความเท่าเทียม บรษิัทฯ 

ยึดถือเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้ับลกูคา้อย่างดีท่ีสดุ บริษัทฯ ตอ้งใหข้อ้มลูท่ีถูกตอ้งและ

ตรงกบัความเป็นจรงิท่ีเก่ียวกบัคณุสมบตัิของสินคา้และบรกิาร  

 บริษัทฯ เปิดใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนไดเ้ก่ียวกับความไม่สมบูรณข์อง สินคา้และบริการ รวมถึง

เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูของสินคา้และบรกิารอย่างถกูตอ้งครบถว้นเพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นและความ

เป็นธรรมกบัลกูคา้   

3.2 ความสัมพันธค์ู่ค้า 

 บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีในการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่คา้ทกุราย 

 บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการเปิดโอกาศใหคู้่คา้ทุกรายนาํเสนอสินคา้/บรกิารไดโ้ดยเท่าเทียมกนัทกุราย 

โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบตัิดงันี ้ตอ้งปฏิบตัต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและมีความเท่าเทียม

กนั การพิจารณาและตดัสินใจจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของการเปรียบเทียบคณุภาพและเงื่อนไขต่าง 

ๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ และตอ้งรกัษาความลับของคู่คา้ บริษัทฯ หา้มใหม้ีการ

เรียบรบัสินบนหรือค่านายหนา้ จากคู่คา้เด็ดขาด 

 บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการจดัหาและว่าจา้งคู่คา้ท่ีปฏิบัติตามขอ้กาํหนดระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

รักษาสภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงานของคู่ค้าทางดา้น

แรงงานและการจา้งงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัิ 

 บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการฝึกอบรมและใหค้าํแนะนาํแก่คู่คา้ในการเขา้มาปฏิบตัิงานภายในบริเวณ

สถานประกอบการของบรษิัทฯ หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีบริษัทไดม้อบหมาย เพ่ือเป็นไปตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

3.3  ความสัมพันธก์ับเจ้าหนี ้

 บริษัทฯ มีหนา้ท่ีสรา้งความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจา้หนี ้โดยยึดหลักความซื่อสัตยส์ุจริต สรา้ง

ความน่าเชื่อถือ และความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

 บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อเงื่อนใขต่าง ๆ ท่ีไดต้กลงไวก้บั

เจา้หนีอ้ย่างดีท่ีสดุ 

     3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

  บรษิัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้

ของคู่แข่งขนัดว้ยวิธีฉอ้ฉล จึงกาหนดหลกันโยบาย ดงันี ้

 ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีด ี

 ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม 
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  ไม่ทาํลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

 

9.   ชุมชนและสังคม 

(1) บรษิัทฯ มีนโยบายให ้ผูบ้รหิาร พนกังาน ตอ้งยดึมั่นปฏิบตัิเป็นพลเมืองดีเคารพสิทธิมนษุยชน และพึงปฏิบตัิ

ต่อชุมชนทอ้งถิ่นท่ีอยู่ใกลเ้คียงกับสถานประกอบการดว้ยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี คนพิการ ผูส้งูอายุ 

เป็นตน้ 

(2) บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีปฏิบตัิต่อชมชน และสงัคม ดว้ยการใหก้ารสนบัสนนุ หรือการมีส่วนรว่มในการพฒันาชมุชน

ดา้นต่าง ๆ ใหม้ีความเป็นอยู่ท่ีดีตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา ดา้นวฒันธรรม ดา้นสาธารสุข 

ดา้นเศรษฐกิจ การสรา้งงานและสรา้งรายได ้

(3) บริษัฯ มีหนา้ท่ีในการเปิดโอกาสใหผู้อ้าศยัในชมุชนใกลเ้คียงสถานประกอบการไดร้่วมงานกับบรษััทฯ ตาม

ความเหมาะสม อีกทัง้บรษิัทฯ ยงัมีนโยบายในการจา้งงานชมุชนทอ้งถิ่นตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

(4) บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีในการดแูลและสนบัสนนุกิจกรรมท่ีมีคณุประโยชนต์่อสงัคม และใหค้วามรว่มมือ กบัภาครฐั

และหน่วยงานต่าง ๆ ดว้ยความเต็มใจและความเสียสบะเพ่ือประโยชนส่์วนรวม 

 

10. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ไดใ้ห้ความสาํคัญสาํคัญของส่ิงแวดลอ้มต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ในขณะท่ีสังคม ปัจจุบันเริ่ม

ตระหนกัถึงความสาํคญักบัการรกัษาส่ิงแวดลอ้มอย่างจรงิจงั เน่ืองจากกาํดาํเนินธุรกิจ และการผลิตของบริษัทฯ มีความ

เก่ียวขอ้งกับกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มและความเขม้งวดมาก โดยบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฏหมาย

และระเบียบเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวทั้งหมด และคาํนึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งเมื่อบรษิัทฯ ทาํการคดัเลือกหรือปรบัปรุงเทคโนโลยีหรืออปุการณท่ี์ใชใ้นโรงงาน  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกาํหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจการดว้ยความ รอบคอบ 

ระมดัระวงั ไม่ใหก้ารดาํเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณชุมชนใกลเ้คียง หรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสดุ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะควบคุมมลพิษทั้งทางนํา้ ทางอากาศ และทางเสียง โดย ดูแลใหบ้ริษัทฯ ท่ีประกอบธุรกิจซึ่ง

เก่ียวขอ้งกบัโรงงาน ตอ้งมีระบบบาํบดันํา้เสีย และระบบบาํบดัไอเสีย มีการควบคมุฝุ่ นละอองในอากาศ การควบคมุระดบั

เสียง การควบคมุระดบัควมรอ้น การควบคมุระดบัแสงสว่าง 

 

11. นโยบายเกี่ยวกับภาครัฐ 

บริษัทาําหนดให้การทาํธุรกรรมกับรัฐจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ

ทอ้งถิ่นอย่างเครง่ครดั และตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ท่ีอาจจงูใจใหพ้นกังานในหน่วยงานราชการมีการดาํเนินการท่ีไม่ถูกตอ้ง

เหมาะสม 
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ส่วนที ่4 การกาํกับดูแลให้มีการปฏิบัติ 

 บริษัทกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้ง

รบัทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนีอ้ย่างเครง่ครดั 

มิใช่การปฏิบตัิตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตัิท่ีกาหนดขึน้โดยผูบ้ริหารทกุ

ระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรบัผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้าย

บงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทอย่างจรงิจงั 

 บรษิัทสนบัสนนุใหม้ีการสอบถามกรณีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้เปิด 

โอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียรอ้งเรียนเมื่อพบกระทาํใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขดัต่อหลกัจรรยาบรรณท่ีดี 

ตามช่องทางนโยบายการแจง้เบาะแสของบรษิัท  

 บรษิัทไม่พึงปรารถนาท่ีจะใหก้ารกระทาํใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขดัตอ่หลกัจรรยาบรรณท่ีดี หาก 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูใ้ดกระทาํผิดจรรยาบรรณท่ีกาํหนดไว ้จะตอ้งไดร้บัการลงโทษทาง 

วินยัอย่างเครง่ครดั และหากมกีารกระทาํท่ีเชื่อไดว้า่ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของ 

ภาครฐั บรษิัทจะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครฐัดาํเนินการต่อไป 

  คณะกรรมการบรษิัท ไดก้าํหนดใหม้ีการทบทวนคู่มือ “ จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นระยะๆ เพ่ือใหม้ีความ 

ทนัสมยัและเหมาะสมตลอดเวลา 

การแจ้งเบาะแส 

บริษัทไดเ้ปิดช่องทางใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะหรือรอ้งเรียนกรณีเก่ียวกบั

การทุจริต หรือการกระทาํใดอนัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษัทสามารถแจง้เบาะแส / รอ้งเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่

เปิดเผยชื่อพรอ้มทั้งระบุขอ้เท็จจริง หรือแจง้หลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อไดว้่ามีการ

กระทาํทจุรติคอรร์ปัชนั หรือไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงตอ่ไปนี ้

- ประธานกรรมการบรษิัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

- ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทกุระดบั 

- Website : www.millconsteel.com  

( หวัขอ้ : รอ้งเรียน แจง้เบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั)  

- ทาง E-mail : cg@millconsteel.com 

- ทางโทรศพัท ์   : 0 2652 3333 ต่อ 208  

- ทางโทรสาร : 0 2632 9899 

- ทางไปรษณีย ์ : หน่วยงานกาํกบัดแูลกิจการ  

  บรษิัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

     เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้  29 ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั 

     กรุงเทพมหานคร 10500 

กรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีเ ก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ ให้แจ้งเ ร่ืองโดยตรงต่อประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

mailto:cg@millconsteel.com


 

ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ บริษัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

52 อาคารธนิยะ พลาซา ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 l E-mail: cg@millconsteel.com 

บทลงโทษ 

บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีการกระทาํใดๆ ท่ีผิด 

กฎหมาย หรือขดัต่อหลกัจรรยาบรรณท่ีดี การลงโทษตามขอ้บงัคบับรษิัท  ในกรณีท่ีบรษิัทเห็นว่าจาํเป็น การกระทาํ ใดๆ ท่ี

ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม จะไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ี บรษิัทกาํหนด

ไวห้รือมีโทษตามกฎหมาย 


