
จริยธรรมทางธุรกจิของบริษัท 
 

1.  การด าเนินธุรกิจใหถู้กต้องตามกฎหมายและระเบยีบข้อบังคับต่าง ๆ 
 

1.1  ด ำเนินธุรกิจใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตำ่งๆ  โดยค ำนงึถงึผลประโยชน์
ของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุรำยอย่ำงเป็นธรรม 

1.2  ใหค้วำมรว่มมือกบัหน่วยงำนก ำกบัดแูล  เช่น ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  

1.3  ด ำเนินธรุกิจท่ีเป็นประโยชนต์อ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพ่ือสง่เสริมใหป้ระเทศมีควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงมั่นคงและตอ่เน่ือง 

1.4  สนบัสนนุสง่เสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคน ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งตำ่งๆ  

1.5 ปฏิบตัิตำมระเบียบ กำรให ้ รบั ของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ์ื่นใด ของกลุม่
บริษัท เอม็ บี เค 
 

2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้น 
 

บริษัทตระหนกัดีวำ่ผูถื้อหุน้ทกุรำยคือเจำ้ของกิจกำร และบริษัทมีหนำ้ท่ีสรำ้งมลูคำ่เพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะ
ยำวอย่ำงเท่ำเทียมกนัจงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ  ดงันี ้

2.1  ปฏิบตัิหนำ้ท่ีดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวงัรอบคอบ เพ่ือประโยชนส์งูสดุแกผู่ถื้อหุน้โดยรวม 
2.2  ปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้รำยใหญ่และรำยย่อยอย่ำงเท่ำเทียมกนั   
2.3  ดแูลใหม้ีกำรก ำหนดสิทธิขัน้พืน้ฐำนตำ่งๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรไดร้บั และไมก่ระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ 
2.4  น ำเสนอขอ้มลูสำรสนเทศตำ่งๆของบริษัท ท่ีผูถื้อหุน้ควรรบัทรำบอย่ำงครบถว้นตำมควำมจริง     อย่ำง

สม ่ำเสมอ  
2.5  ก ำหนดใหม้ีช่องทำงในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ิทธิ หรือสอบถำมขอ้มลูข่ำวสำรตำ่งๆ      ของ

บริษัท 
 

3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตต่ิอลูกค้า 
 

บริษัทตระหนกัถงึควำมส ำคญัของลกูคำ้ในกำรไดร้บัควำมพงึพอใจสงูสดุ และสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัลกูคำ้ 
รวมทัง้รกัษำสมัพนัธภำพท่ีดี  จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ  ดงันี ้

3.1  ปฏิบตัิตอ่ลกูคำ้ทกุรำยอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั พรอ้มทัง้รกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคำ้  
3.2  ใหข้อ้มลูข่ำวสำรแก่ลกูคำ้อย่ำงถกูตอ้ง  เพียงพอ  และทนัตอ่เหตกุำรณ ์  และรกัษำควำมลบัของลกูคำ้    

รวมทัง้ไมน่  ำขอ้มลูลกูคำ้ไปใชป้ระโยชนต์อ่ตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
3.3  ดแูลควำมปลอดภยั สวสัดิภำพของลกูคำ้  
3.4  จดัใหม้ีระบบหรือกระบวนกำรใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรียนหรือแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรบริกำร 

 



4.  ความรับผิดชอบและการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้
 

บริษัทมีกำรปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้  คูแ่ข่ง  และเจำ้หนีอ้ย่ำง เป็นธรรม โดยค ำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของบริษัทและ
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตอ่กนั  จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ  ดงันี ้
     4.1  ใหค้วำมส ำคญัในกำรดแูลใหไ้ดร้บักำรปฏิบตัิอย่ำงเหมำะสม เสมอภำค  และเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ  
    4.2  ประพฤติปฏิบตัิภำยใตก้รอบกติกำ กฎขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงตำ่งๆ กรณีท่ีไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขได ้
ควรหำ แนวทำงแกไ้ขปัญหำ  โดยยดึหลกัควำมถกูตอ้งสมเหตสุมผล 

4.3  ไมเ่รียก  หรือไมร่บั  หรือจำ่ยผลประโยชนใ์ดๆ   
  4.4  กำรใหข้อ้มลูใดๆ เก่ียวกบับริษัทตอ้งถกูตอ้ง  โดยไมล่ะเมิดหรือแสวงหำขอ้มลู/ควำมลบัทำงกำรคำ้ดว้ยวิธี

ฉอ้ฉล    
   4.5  สนบัสนนุใหม้ีระบบหรือกระบวนกำรรอ้งเรียน  เพ่ือใหคู้ค่ำ้ คูแ่ข่ง และเจำ้หนี ้ สำมำรถแสดง 

ควำมเห็นได ้
 

5.  ความรับผิดชอบและการปฏิบัตต่ิอสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทมีเจตจ ำนงท่ีจะด ำเนินธรุกิจโดยมีควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้ให้
ควำมส ำคญัในดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มตำ่งๆ จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ  ดงันี ้

5.1  สนบัสนนุใหค้วำมช่วยเหลือและรว่มมือกบัรฐั  และชมุชน ในกิจกรรมของสงัคม  ชมุชน  สิ่งแวดลอ้ม  
สถำบนักำรศกึษำ และกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญตัิแห่งกฎหมำยรฐัธรรมนญู  รวมทัง้รกัษำขนบธรรมเนียม    
ประเพณีทอ้งถ่ิน  และสง่เสริมใหบ้ริษัทในเครือประพฤติปฏิบตัิเช่นกนั 

5.2  จดัใหม้ีระบบกำรบริหำรจดักำร ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
5.3  สง่เสริมใหพ้นกังำนของกลุม่บริษัทมีจิตส ำนกึและควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน  และสิ่งแวดลอ้ม  และ

เสริมสรำ้งควำมเขำ้ใจกบัสงัคมชมุชนในบริเวณท่ีบริษัทตัง้อยู่  เพ่ือใหเ้กิดควำมรว่มมือระหวำ่งกนั 
5.4  ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม 
5.5  สนบัสนนุใหม้ีระบบหรือกระบวนกำรรอ้งเรียนเพ่ือใหส้ำมำรถติดตอ่ได  ้

 

6.  ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ่อพนักงาน 
 

พนกังำนถือเป็นทรพัยำกรท่ีมีคณุคำ่และส ำคญั จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิตอ่พนกังำน เพ่ือใหพ้นกังำนมี
ควำมภำคภมูิใจในองคก์ร และมีโอกำสกำ้วหนำ้ในกำรปฏิบตัิงำนพรอ้มทัง้ไดร้บักำรสง่เสริมและพฒันำควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเน่ืองจงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ  ดงันี ้

 

6.1  ใหค้วำมเป็นธรรมตอ่พนกังำนทกุคนโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ  และเอำใจใสต่อ่ผลตอบแทน กำรแตง่ตัง้โยกยำ้ย  
กำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษ รวมทัง้สวสัดิกำร โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู ้ควำมสำมำรถ  และควำม   เหมำะสม 

6.2  สนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมตำ่งๆ ใหพ้นกังำนมีควำมภำคภมูิใจในองคก์ร และค ำนงึถงึผลประโยชน์
ขององคก์รหรือสว่นรวมมำกกวำ่สว่นตน  

6.3 ใหค้วำมส ำคญัในกำรดแูลใหพ้นกังำนมีสวสัดิภำพตำ่งๆ  รวมถงึควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้ม  ใน
กำรท ำงำนท่ีดี 



6.4  สง่เสริมและสนบัสนนุกำรพฒันำ  กำรถ่ำยทอดควำมรูข้องพนกังำน ทัง้กำรฝึกอบรมภำยใน  และ
ภำยนอกบริษัทโดยใหโ้อกำสอย่ำงทั่วถงึและสม ่ำเสมอเพ่ือสรำ้งคณุคำ่ต่อพนกังำนและบริษัท  

6.5  สง่เสริมและสนบัสนนุใหพ้นกังำนมีควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำนตลอดจนศกึษำตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้โดย
ใหโ้อกำสอย่ำงทั่วถงึและสม ่ำเสมอ 

6.6  รบัฟังควำมเห็นและขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอย่ำงเท่ำเทียมกนั รวมทัง้จดัใหม้ีระบบหรือ
กระบวนกำรใหพ้นกังำนสำมำรถรอ้งเรียนกรณีไมไ่ดร้บัควำมเป็นธรรม 
 

7.  การสร้างค่านิยมทีค่ านึงถงึผลประโยชนข์ององคก์ร 
 

สนบัสนนุ และสง่เสริมใหพ้นกังำนทกุคนรกัษำคำ่นิยมขององคก์ร โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์ององคก์รหรือ
สว่นรวมมำกกวำ่สว่นตน  เช่น ใชท้รพัยส์ินขององคก์รอย่ำงระมดัระวงั  และประหยดักำรใชท้รพัยำกรภำยในบริษัท 
 

8.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์และการเปิดเผยข้อมูล 
 

บริษัทถือเป็นนโยบำยส ำคญัท่ีมิให ้ กรรมกำร  ผูบ้ริหำร  และพนกังำนทกุระดบัใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีแสวงหำขอ้มลู
เพ่ือประโยชนส์ว่นตน  จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้

 

8.1  ก ำหนดใหม้ีกำรควบคมุกำรเขำ้ถงึขอ้มลูภำยใน และขอ้มลูอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัท  
8.2  ก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ  ทนัเวลำ  ถกูตอ้ง  และโปรง่ใสโดยสม ่ำเสมอตำม

หลกัเกณฑต์ำ่งๆ ท่ีก ำหนด  รวมทัง้ระมดัระวงัไมใ่หผู้ม้ีสว่นไดเ้สียเกิดควำมส ำคญัผิดในขอ้มลู 
8.3  กรณีท่ีมีกำรปฏิบตัิเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรเก่ียวโยงตำมท่ีตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด     บริษัท

จะพิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยง  หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัย ์  เพ่ือใหม้ั่นใจวำ่มีควำมสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัท  และท ำกำรเปิดเผยขอ้มลู
ตำมท่ีตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดอย่ำงเครง่ครดั 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


