จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
1. การดาเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
1.1 ดำเนินธุรกิจให้ถกู ต้องตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม
1.2 ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนกำกับดูแล เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
1.3
ดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง
1.4 สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องต่ำงๆ
1.5 ปฏิบตั ิตำมระเบียบ กำรให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล กำรเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อ่นื ใด ของกลุม่
บริษัท เอ็ม บี เค
2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้น
บริษัทตระหนักดีวำ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยคือเจ้ำของกิจกำร และบริษัทมีหน้ำที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะ
ยำวอย่ำงเท่ำเทียมกันจึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ โดยรวม
2.2 ปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่และรำยย่อยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.3 ดูแลให้มีกำรกำหนดสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนต่ำงๆ ที่ผถู้ ือหุน้ ควรได้รบั และไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดสิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้
2.4 นำเสนอข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆของบริษัท ที่ผถู้ ือหุน้ ควรรับทรำบอย่ำงครบถ้วนตำมควำมจริง อย่ำง
สม่ำเสมอ
2.5 กำหนดให้มีช่องทำงในกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิ หรือสอบถำมข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ
ของ
บริษัท
3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ ่อลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของลูกค้ำในกำรได้รบั ควำมพึงพอใจสูงสุด และสร้ำงควำมมั่นใจให้กบั ลูกค้ำ
รวมทัง้ รักษำสัมพันธภำพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
3.1 ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ำทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน พร้อมทัง้ รักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ำ
3.2 ให้ขอ้ มูลข่ำวสำรแก่ลกู ค้ำอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์ และรักษำควำมลับของลูกค้ำ
รวมทัง้ ไม่นำข้อมูลลูกค้ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ตนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3.3 ดูแลควำมปลอดภัย สวัสดิภำพของลูกค้ำ
3.4 จัดให้มีระบบหรือกระบวนกำรให้ลกู ค้ำสำมำรถร้องเรียนหรือแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริกำร

4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ ่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้
บริษัทมีกำรปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ำ้ คูแ่ ข่ง และเจ้ำหนีอ้ ย่ำง เป็ นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทและ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจต่อกัน จึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
4.1 ให้ควำมสำคัญในกำรดูแลให้ได้รบั กำรปฏิบตั ิอย่ำงเหมำะสม เสมอภำค และเป็ นธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
4.2 ประพฤติปฏิบตั ิภำยใต้กรอบกติกำ กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่ำงๆ กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขได้
ควรหำ แนวทำงแก้ไขปั ญหำ โดยยึดหลักควำมถูกต้องสมเหตุสมผล
4.3 ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ
4.4 กำรให้ขอ้ มูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทต้องถูกต้อง โดยไม่ละเมิดหรือแสวงหำข้อมูล/ควำมลับทำงกำรค้ำด้วยวิธี
ฉ้อฉล
4.5 สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนกำรร้องเรียน เพื่อให้คคู่ ำ้ คูแ่ ข่ง และเจ้ำหนี ้ สำมำรถแสดง
ควำมเห็นได้
5. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ ่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีเจตจำนงที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ให้
ควำมสำคัญในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมต่ำงๆ จึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
5.1 สนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน ในกิจกรรมของสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
สถำบันกำรศึกษำ และกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ รักษำขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้ งถิ่น และส่งเสริมให้บริษัทในเครือประพฤติปฏิบตั ิเช่นกัน
5.2 จัดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำร ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม ตำมที่กฎหมำยกำหนด
5.3 ส่งเสริมให้พนักงำนของกลุม่ บริษัทมีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจกับสังคมชุมชนในบริเวณที่บริษัทตัง้ อยู่ เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงกัน
5.4 ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
5.5 สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนกำรร้องเรียนเพื่อให้สำมำรถติดต่อได้
6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ ่อพนักงาน
พนักงำนถือเป็ นทรัพยำกรที่มีคณ
ุ ค่ำและสำคัญ จึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิตอ่ พนักงำน เพื่อให้พนักงำนมี
ควำมภำคภูมิใจในองค์กร
และมีโอกำสก้ำวหน้ำในกำรปฏิบตั ิงำนพร้อมทัง้ ได้รบั กำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู ้
ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่องจึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
6.1 ให้ควำมเป็ นธรรมต่อพนักงำนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และเอำใจใส่ตอ่ ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย
กำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ รวมทัง้ สวัสดิกำร โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนของควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำม เหมำะสม
6.2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ให้พนักงำนมีควำมภำคภูมิใจในองค์กร และคำนึงถึงผลประโยชน์
ขององค์กรหรือส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน
6.3 ให้ควำมสำคัญในกำรดูแลให้พนักงำนมีสวัสดิภำพต่ำงๆ รวมถึงควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อม ใน
กำรทำงำนที่ดี

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ กำรถ่ำยทอดควำมรู ข้ องพนักงำน ทัง้ กำรฝึ กอบรมภำยใน และ
ภำยนอกบริษัทโดยให้โอกำสอย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอเพื่อสร้ำงคุณค่ำต่อพนักงำนและบริษัท
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนตลอดจนศึกษำต่อในระดับที่สงู ขึน้ โดย
ให้โอกำสอย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6.6
รับฟั งควำมเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมทัง้ จัดให้มีระบบหรือ
กระบวนกำรให้พนักงำนสำมำรถร้องเรียนกรณีไม่ได้รบั ควำมเป็ นธรรม
7. การสร้างค่านิยมทีค่ านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร
สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนรักษำค่ำนิยมขององค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือ
ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน เช่น ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่ำงระมัดระวัง และประหยัดกำรใช้ทรัพยำกรภำยในบริษัท
8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทถือเป็ นนโยบำยสำคัญที่มิให้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับใช้อำนำจหน้ำที่แสวงหำข้อมูล
เพื่อประโยชน์สว่ นตน จึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี ้
8.1 กำหนดให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลภำยใน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท
8.2 กำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ ทันเวลำ ถูกต้อง และโปร่งใสโดยสม่ำเสมอตำม
หลักเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่กำหนด รวมทัง้ ระมัดระวังไม่ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียเกิดควำมสำคัญผิดในข้อมูล
8.3 กรณีท่ีมีกำรปฏิบตั ิเข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรเกี่ยวโยงตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัท
จะพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยง หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท และทำกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนดอย่ำงเคร่งครัด

