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จรรยำบรรณธุรกิจ 

บริษัท พีเอ็มซี  เลเบิล  แมททีเรียลส์  จ ำกัด  

 

การด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืนต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นหลักการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี หรือการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ซ่ึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พีเอ็มซี  เล

เบิล  แมททีเรียลส์  จ ากัด (“บริษัท”) น้ัน อาจเปน็ไปตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนดทางด้านกฎหมาย และ/หรือเป็นไปตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือการถือปฏิบัติกันมาของสังคมไทย แต่จะต้องเป็นไปอย่างชัดเจนเพียงพอท่ีจะป้องกัน

ไม่ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางท่ีผิดหรือเสื่อมเสีย อันอาจน าพาให้เกิดการทุจริตคอรัปช่ันภายในองค์กรได้ 

ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท อาจต้องพบเจอ 

และ/หรือเผชิญกับข้อสงสัยท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรม หรือเร่ืองกฎหมายอยู่เสมอ อาจจะท าให้เกิดความลังเลได้ว่าสิ่งท่ี

ก าลังเผชิญหรือด าเนินการอยู่น้ัน เป็นสิ่งท่ีสมควรกระท า ผิดจรรยาบรรณ ขัดกับจริยธรรม หรือละเมิดข้อกฎหมาย

หรือไม่ ซ่ึงในทางปฏิบัตินอกเหนือจากข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีค าตอบท่ีชัดเจนตายตัว แต่สามารถตัดสินใจเป็นไปตามแต่

สถานการณ์ได้  

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดให้มีการจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจฉบับน้ีข้ึนให้สอดคล้องกับหลักการก ากับ

ดูแลดิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือเปน็แนวปฏิบัติเบ้ืองต้นให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก

คนพึงปฏิบัติตาม ซ่ึงควรศึกษาและท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือให้สามารถน าไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใน

กรณีท่ีมีข้อสงสัย ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน หรือติดต่อผ่านช่องทางท่ีบริษัทก าหนด 

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับน้ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 25 

กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  เปน็ต้นไป 

 

 

         บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด 

 

 

                             

     (นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ) 

     ประธานกรรมการบริษัท 
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จรรยำบรรณธุรกิจ 

 

1. กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังน้ี 

1.1 ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส  และเช่ือถือได้ เพ่ือเป็นตัวแทนท่ีดีของผู้ถือหุ้นในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว รวมท้ังการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ี 

ผู้ถือหุ้นจะได้รับภายใต้ระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

1.2 ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน 

บริษัทให้ความส าคัญกับพนักงานในทุกระดับ โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และ

ความสามารถอย่างต่อเน่ือง 

บริษัทให้ความส าคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนา

มัยของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด 

1.3 ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ 

บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้กับลูกค้าท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีมี

คุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังรักษาสัมพันธภาพท่ีดี จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปน้ี 

 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมท้ังในเร่ืองของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมท้ังเปิด

โอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้ตามสมควร 

 ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามบทบังคับของ

กฎหมาย 

 ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไข

ไม่ได้ต้องรับแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน 

1.4 ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ 

การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า 

การคัดเลือกคู่ค้าต้องท าอย่างยุติธรรม เน่ืองจากคู่ค้าถือเปน็ปจัจัยส าคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าอีกทางหน่ึง 

1.5 ควำมรับผิดชอบต่อเจ้ำหน้ี 

บริษัทยึดม่ันในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีเป็นส าคัญในการช าระเงินต้นและดอกเบ้ียตรง

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และการดูแลหลักประกันต่างๆ 

1.6 กำรแข่งขันทำงกำรค้ำกับคู่แข่ง 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรมปฏิบัติตามกรอบกติกาการ

แข่งขันท่ีดี และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย

และขัดต่อจริยธรรม 

1.7 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

บริษัทถือเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมท้องถ่ินท่ีบริษัท

ด าเนินธุรกิจ รวมท้ังสรรหานวัตกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง ปฏิบัติตาม

กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
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2. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

ในการท างานอาจเกิดสถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอาจขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์ของบริษัท ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้ในหลายรูปแบบ ดังน้ัน จึงได้ก าหนดแนวทางท่ีทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1 กำรรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเน่ืองจากการท างานในนามบริษัท รวมท้ังจะต้องไม่ให้กู้ยืม

เงินหรือเร่ียไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ท าธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เปน็การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินใน

ฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว 

2.2 กำรประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท 

การท าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและเวลา

ท างานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น

การได้รับประโยชน์โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม 

2.3 กำรท ำธุรกิจใดๆกับบริษัท 

การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัท ท้ังในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน น้ันมีสว่นได้ส่วนเสีย จะต้องเปดิเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าท ารายการ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต้องไม่เป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท า

การใดๆในนามบริษัท 

ผู้ท ารายการในนามบริษัท มีหน้าท่ีต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเก่ียวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานหรือไม่ ก่อนท ารายการ เพ่ือป้องกันความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังน้ี นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ เ ร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน ของ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.4 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทภำยนอกบริษัท 

บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการควบคุมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท และการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจของบริษัท 

2.5 กำรรับของขวัญและกำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเล่ียงการรรับของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บริการ หรือสิ่งอื่นใด 

ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจากผู้ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม 

เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(ก) ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

1) เปน็การให้ในนามของบริษัท หรือ 

2) ของขวัญต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ 

3) ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นต้องรับของขวัญในมูลค่าท่ีสูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

และด าเนินการส่งมอบของขวัญน้ันให้แก่บริษัทโดยทันที หรือ 

(ข) กรณีท่ีบริษัทประกาศก าหนดเปน็ระเบียบโดยเฉพาะ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจได้ เพ่ือประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท 

แต่พึงหลีกเล่ียงการรับการเล้ียงรับรองในลักษณะท่ีเกินกว่าเหตุ หรือไม่เหมาะสมส าหรับความสัมพันธ์ปกติกับบุคคลอื่น

ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท หรือท่ีจะเปน็คู่ค้าในอนาคต 
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3. กำรเสนอเงิน ส่ิงจูงใจ หรือรำงวัล 

บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก านัล หรือสิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า 

หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงธุรกิจ ยกเว้นการให้เล้ียงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม 

ส่วนลดการค้า ละโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท 

 

4. แรงงำนและสิทธิมนุษยชน 

บริษัทยึดม่ันในหลักการเคารพสิทธิด้านแรงงาน โดบปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโดย

ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการว่าจ้าง การคุ้มครองแรงงาน ค่าตอบแทน หรือ

ระยะเวลาในการท างาน เปน็ต้น 

 อีกท้ังยังให้ความเคารพต่อมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเพียงเพราะมีความแตกต่างด้านร่างกาย 

จิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเร่ืองอื่นใด รวมท้ังจะไม่ยอมให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะ

ใดๆ ในบริษัท 

 

5. กิจกรรมทำงกำรเมือง 

บริษัทมีความเป็นอิสระทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุนท้ังทางด้านการเงิน หรือกระท าการอันเป็นการ

ฝกัใฝพ่รรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่มีการแอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทาง

การเมือง และพึงหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีอาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝใ่นพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหน่ึง 

 

6. กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน 

บริษัทจัดให้มีการก ากับดูแลเร่ืองการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยมีจดหมายหรือบันทึกร้องขอเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และพิจารณาด าเนินการตามอ านาจอนุมัติท่ีก าหนด ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการยืนยันว่าการบริจาคหรือให้การ

สนับสนุนทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน และ/หรือหนังสือขอบคุณ 

และ/หรือหนังสือตอบรับ และ/หรือภาพถ่าย ส าหรับเปน็หลักฐานประกอบทุกคร้ัง 

รูปแบบของการบริจาคอาจอยู่ในรูปของเงิน สิ่งของ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา 

การบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน การบริจาคของใช้จ าเป็นแก่วัด การร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยภิบัติ เปน็ต้น อย่างไรก็ตาม การบริจาคทุกรูปแบบหรือให้การสนับสนุนทางการเงินจะต้องไม่กระท าเพ่ือเป็น

ข้ออ้างในการคอร์รัปช่ันแต่อย่างใด 

 

7. กำรปกป้อง ดูแล รักษำทรัพย์สินของบริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัท 

และใช้งานอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือกิจกรรมอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกับ

บริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายจะจัดท าเอกสารทางบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ของบริษัทอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบ 

 

8. กำรใช้ข้อมูลภำยในและกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้ทราบข้อมูลภายในเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทต้องไม่ใช้

ข้อมูลภายในดังกล่าวเพ่ือท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้ังแต่วันท่ีทราบข้อมูลจนกระท้ังข้อมูลได้เปดิเผยสู่

สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามน าข้อมูลภายในท่ีไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่สร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ 
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 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพ่ือ

ปอ้งกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงห้ามไม่ให้ท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วง 30 วัน ก่อนท่ีงบการเงินจะ

ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะสามารถด าเนินการซ้ือขายได้ภายหลังจากท่ีเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่างน้อย 

24 ช่ัวโมง 

 บริษัทไม่มีนโยบายในการเปดิเผยข้อมูลใดก่อนน้ันจะมีการเปิดเผยงบการเงินประจ างวดผ่านระบบเผยแพร่

ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

9. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร หรือให้สัมภำษณ์ต่อส่ือมวลชน หรือต่อสำธำรณชน 

การให้ข้อมูลใดๆ เก่ียวกับบริษัทต้องอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

ท้ังน้ี ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจของบริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้

สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเก่ียวกับหรือพาดพิงบริษัท อันอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง

และการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูล

อันมีสาระส าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้มาจากหน้าท่ีการงานหรือช่องทางใดก็ตาม และ

ต้องใช้ความพยายามอย่างท่ีสุด เพ่ือป้องกันข้อมูลความลับดังกล่าว ท้ังน้ี รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลท่ีเป็น

ความลับไว้เปน็อย่างดีอีกด้วย 

 

10. รำยกำรระหว่ำงกันในบริษัท 

ในกรณีท่ีมีการท ารายการระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภายในกลุ่มบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกับ

บริษัทน้ัน บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการพิจารณาอนุมัติ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น

ส าคัญและจะต้องท ารายการด้วยเง่ือนไขธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีกระท ากับบุคคลภายนอก ( on arms’ length basis ) 

 

11. กำรป้องกันกำรฟอกเงิน 

บริษัทจะไม่รับโอนหรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการกระท าผิด เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้ช่องทางธุรกิจของบริษัทเพ่ือการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพราง

แหล่งท่ีมาของทรัพยืสินท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ/หรือผู้มีสวนได้เสียต่างๆ

ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม 

 

12. ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ทรัพย์สินทางปญัญาต่างๆ ได้แก่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า ถือเปน็สิ่งส าคัญ

ในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญาของบุคคลอื่นก็ตาม  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปกป้องรักษาสิทธิท่ีบริษัทมีต่อทรัพย์สิน

ทางปญัญาท้ังหมดและใช้สิทธิเหล่าน้ันอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปญัญาของบุคคลอื่นด้วย 

 

13. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับ และต้องไม่มี

ส่วนรู้เห็นช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ อันเปน็การละเมิด ฝา่ฝนืกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 

 

กำรจัดกำรและกำรรักษำจรรยำบรรณธุรกิจ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ ท่ีขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจะพิจารณาและ

ด าเนินการโดยตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์ และในกรณีท่ีการกระท าดังกล่าวขัดต่อระเบียบและข้อบังคับการ



จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

9 

 

ท างานด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี ได้แก่ การพักงาน หรือเลิกจ้าง

โดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือด าเนินคดีตามกฏหมาย 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจน้ี เม่ือเข้าเป็นพนักงาน

และมีหน้าท่ีรับทราบ ท าความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจเม่ือมีการเปล่ียนแปลง โดยบริษัทจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้

ทราบและน าไปปฏิบัติต่อไป 

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ด าเนินการใดๆ อันมีลักษณะท่ีเป็นการหลีกเล่ียงการรักษา

จรรยาบรรณธุรกิจ หรือมีส่วนรู้เห็นในสมาชิกครอบครัว เครือญาติ บุคคลใกล้ชิด ด าเนินการใดๆ อันเปน็การหลีกเล่ียง

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวโดยทางอ้อมด้วย 

4. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมีหน้าท่ีในการ

สอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีก าหนด 

5. การขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการและผู้บริหาร จะต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

 

กำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าท่ีต้องรายงานการปฏิบัติท่ีอาจขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ในกรณีท่ีพบ

เห็น หรือถูกกดดัน/บังคับให้กระท าใดๆ ท่ีเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร

ระดับสูงโดยทันทีหรือสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางท่ีบริษัทก าหนด ดังน้ี 

1. กล่องรับความคิดเห็นภายในส านักงาน 

2. ส่งจดหมายมายัง บริษัท พีเอ็มซี  เลเบิล  แมททีเรียลส์  จ ากัด “แจ้งข้อร้องเรียน” 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี  30/28  ม.2  ต.โคกขาม  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 

3. E-mail : info@pmclabel.com 

4. โทรศัพท์  034 – 452000 – 19   โทรสาร :  034 – 452 018 -19 

 

ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ท่ีรายงาน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบจากการรายงาน

หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว 
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