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ส่วนที่ 1 สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท มีเจตนารมณ์ ที่จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทดาเนินธุรกิ จ และการบริ หารงานอย่างมีคุณธรรม
จริ ยธรรม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทังเป็
้ นการส่งเสริ มระบบการ
กากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่ งใสเป็ นสาคัญและ
มุง่ เน้ นการสร้ างประโยชน์ที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และคานึงถึงผู้ที่มีสว่ นได้ เสียโดยรวม บริ ษัทจึงได้ กาหนดจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อ
เป็ นแนวทางสาหรับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานพึงปฏิบตั ิ อันส่งผลให้ เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริ ษัท ให้ กบั นักลงทุนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง และได้ รับความเชื่อมัน่ จากสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน สร้ างความมัง่ คัง่ และมัน่ คง
ทางการเงิน อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย

นายมนู เลียวไพโรจน์
(ประธานกรรมการ)
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ส่วนที่ 2 ข้ อพึงปฏิบัติ
2.1

กำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำย และข้ อบังคับบริษัท
2.1.1 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.1.2 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่หลีกเลีย่ งการปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับบริ ษัทและกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1.3 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องให้ ความร่ วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานข้ อมูล
เกี่ยวกับการฝ่ าฝื นการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อ 2.1.1 และ 2.1.2

2.2

ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และกำรรักษำข้ อมูลอันเป็ นควำมลับ
2.2.1 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทยึดถือนโยบายที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตน จึงได้ กาหนดเป็ นข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ดังนี ้
2.2.1.1 หลีก เลี่ ย งการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ ตนเองที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัท เว้ นแต่ในกรณีที่จาเป็ นต้ องทารายการนันเพื
้ ่อประโยชน์ของบริ ษัท
โดยให้ ทารายการนันเสมื
้ อนกับทารายการกับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียใน
รายการดังกล่าวจะต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
2.2.1.2 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่ วมไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อมในรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นใน
กิ จ การที่ แ ข่ง ขัน กับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชาตามลาดับ ขัน้ และ
คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.2.1.3 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ไปเป็ นกรรมการ หุ้นส่วน หรื อที่ปรึ กษาในองค์กร
อื่นนัน้ จะต้ องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท ลูกจ้ างจะไม่ประกอบกิจการ หรื อก่อพันธะ
ผูกพันในธุรกิจ หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1.4 ในกรณีที่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการที่กากับ
ดูแลกิจการ เช่น สานักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเคร่งครัด
2.2.1.5 รายการที่เกี่ยวโยงกันต้ องผ่านการสอบทาน หรื อพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับ กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการบริ ษัท
ท่านใดมีสว่ นได้ เสียในรายการที่เกี่ยวโยงกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการบริ ษัทท่านนัน้
จะต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงนัน้
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2.2.2

การรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
บริ ษัทถือว่ากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะต้ องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้ อมูลความลับของ
บริ ษัทอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการ
หรื อราคาหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผู้บริ หาร (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการและผู้บริ หาร) และพนักงานจะไม่ใช้ โอกาสที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานในการ
แสวงหาประโยชน์สว่ นตนและในการทาธุรกิจที่แข่งขัน หรื อเกี่ยวเนื่องกับบริ ษัท รวมถึงจะไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ ของตนในการซือ้ ขายหลักทรั พ ย์ ของบริ ษัท และไม่เ ปิ ดเผยข้ อ มูลอันเป็ นความลับ ของบริ ษั ท ต่อ
คู่แข่งขันทางธุรกิจแม้ พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัท ไปแล้ ว โดยบริ ษัทมี
วิธีการดูแลป้องกันในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อผู้อื่น ดังนี ้
2.2.2.1 กาหนดแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารเข้ าใจถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ บริ ษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2.2.2.2 จากัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลภายในที่มีสว่ น
เกี่ ย วข้ อ งตามความจาเป็ น และก าหนดอ านาจหน้ าที่ แก่ บุคลากรผู้ มี อานาจเปิ ด เผย
สารสนเทศของบริ ษัทให้ ชดั เจน
2.2.2.3 ประกาศให้ ทราบทัว่ กันว่า กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่รับทราบข้ อมูลภายในที่มี
นัยสาคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนทีบ่ ริ ษัทจะมีการประกาศผลการดาเนินงาน
2.2.2.4 กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง (คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการและผู้บริ หาร) แจ้ งเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1
วันก่อนทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ตอ่ เลขานุการบริ ษัทหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
2.3

กำรให้ และรับของกำนัล
2.3.1 ผู้บริ หาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของกานัลทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงินจากคู่ค้า หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท เว้ นแต่ในเทศกาลหรื อประเพณีนิยม
2.3.2 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ า
คูค่ ้ า ของบริ ษัทหรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริ ษัท
2.3.3 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะต้ องไม่ให้ ก้ ูหรื อกู้ยืมเงินหรื อเรี่ ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้ าหรื อผู้ทา
ธุรกิจกับบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้ าของธนาคาร
หรื อสถาบันการเงินดังกล่าว
2.3.4 การให้ หรื อการรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดย
ต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการให้ หรื อการรับสินบน
2.3.5 บริ ษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิง่ จูงใจของกานัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใด ๆ แก่ลกู ค้ า คูค่ ้ าของ
บริ ษัท หน่วยงานภายนอกทังของรั
้
ฐและเอกชน หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ธุรกิจ ยกเว้ นการให้ การ
เลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้ าและโครงการส่งเสริ มการขายของบริ ษัท
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2.4

กำรให้ ข้อมูลข่ ำวสำรและกำรให้ สัมภำษณ์ ต่อสื่อมวลชนหรือต่ อสำธำรณชน
2.4.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิ
การใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
2.4.2 บริ ษัทกาหนดให้ ประธานกรรมการบริ หาร ผู้จดั การใหญ่ และผู้อานวยการฝ่ าย เป็ นผู้มีอานาจในการ
สัมภาษณ์หรื อตอบคาถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สือ่ มวลชน และบุคคลภายนอก

2.5

สิทธิทำงกำรเมือง และกิจกรรมทำงกำรเมือง
2.5.1 บริ ษัทมีนโยบายบริ หารงานตามกฎหมายด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่ฝักใฝ่ การเมือง และมีความเป็ น
กลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด รวมทังมี
้ ความเป็ นอิสระทังในการตั
้
ดสินใจและการกระทา ยึดมัน่ ใน
ระบบประชาธิปไตย และส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ สิทธิของตนเองตามกฎหมาย
และตามรัฐธรรมนูญที่กาหนดไว้
2.5.2 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ เวลา ทรัพย์สนิ หรื อสิ่งอานวยความสะดวก
อื่นใดของบริ ษัท ในการเอื ้อประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง องค์กรทางการเมือง
หรื อสมาชิกขององค์กรทางการเมือง
2.5.3 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีสิทธิเข้ าร่ วมกิ จกรรมทางการเมืองในนามของตัวเอง นอกเหนือ
เวลาทางาน และไม่ใช่ในนามบริ ษัท
2.5.4 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ชี ้ชวน กดดัน หรื อบังคับให้ เพื่อนร่ วมงาน รวมทัง้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรื อองค์กรทางการเมือง หรื อสมาชิกของ
องค์กรทางการเมือง

กำรไม่ ละเมิดทรัพย์ สนิ ทำงปั ญญำหรือลิขสิทธิ์
บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยบริ ษัทมีแนวทางใน
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว โดยพนักงานทุกคนจะต้ องลงนามในบันทึกข้ อตกลงการไม่กระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
2.6
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทยึดหลักปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มอย่ ำงเสมอภำคและเท่ ำเทียมกัน ดังนัน้ บริษัทจึงได้
กำหนดจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่มตี ่ อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ดังนี ้
3.1 จริยธรรมธุรกิจของกรรมกำรและผู้บริหำร
3.1.1 กรรมการและผู้บริ หารต่อผู้ถือหุ้น
3.1.1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้ วยความบริ สทุ ธิ์
ใจและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทัง้ รายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม
3.1.1.2 บริ หารการดาเนินงานของบริ ษัทด้ วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น
3.1.1.3 ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุดความสามารถ
ในทุกกรณี
3.1.1.4 จัดให้ มีการรายงานสถานภาพของบริ ษัทโดยสม่าเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ มในอนาคตของบริ ษัททังในด้
้ านบวก
และด้ านลบ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเป็ นไปได้ และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
3.1.1.5 มีความเป็ นอิสระทังการตั
้
ดสินใจและการกระทาไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและ
ผู้เกี่ยวข้ องโดยใช้ ข้อมูลใด ๆ ของบริ ษัท ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและไม่อ้างสิทธิ
ความเป็ นกรรมการ ผู้บริ หารของบริ ษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
3.1.1.6 ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
3.1.2

กรรมการและผู้บริ หารต่อพนักงาน
3.1.2.1 จัดระบบการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
3.1.2.2 ดูแลรั กษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรั พย์ สินของ
พนักงานอยูเ่ สมอ
3.1.2.3 จัดให้ มีระบบการบริ หารบุคลากรในเรื่ องการแต่งตังโยกย้
้
าย รวมถึงระบบการให้ รางวัล
และการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบตั ิโดยความสุจริ ตใจตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของ
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิจากความแตกต่าง
ด้ านเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรื อความไร้ สมรรถภาพทางร่างกาย
3.1.2.4 ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้ โอกาสพนักงาน
อย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
3.1.2.5 รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
3.1.2.6 ปฏิบตั ิตามกฏหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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3.1.2.7

3.1.2.8
3.1.2.9

3.1.2.10

3.1.3

บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มัน่ คงในหน้ าที่การงานของพนักงาน หรื ออาจคุกคามและสร้ างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนักงาน
ปฏิ บัติ ต่อพนัก งานด้ ว ยความสุภาพและให้ ค วามเคารพต่อความเป็ น ปั จ เจกชนและ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
สร้ างความเข้ าใจให้ พนักงานเกี่ ยวกับ จรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิได้ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณบริ ษัทอย่างทัว่ ถึงทัง้
บริ ษัท
เปิ ดโอกาสและช่องทางให้ พนักงานสามารถแจ้ งเรื่ องการทาผิดกฎหมายภายในบริ ษัท ข้ อ
ร้ องเรี ยนในกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามระบบ
และกระบวนการที่กาหนด

กรรมการและผู้บริ หารต่อลูกค้ า
3.1.3.1 ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริ ตยุติธรรมและให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเพียงพอและทัน
ต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า
3.1.3.2 ผลิตสินค้ าและ/หรื อบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ โดยมุ่งมัน่ ที่จะยกระดับมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
3.1.3.3 กาหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ ของสินค้ าและ/หรื อบริ การ
3.1.3.4 เปิ ด เผยข่า วสารข้ อ มูลเกี่ ย วกับ สิน ค้ า และ/หรื อ บริ ก ารอย่ า งครบถ้ ว นถูก ต้ อ งและไม่
บิดเบือนข้ อเท็จจริ งโดยคานึงถึงประโยชน์สาหรับลูกค้ า
3.1.3.5 ให้ การรับประกันสินค้ าและ/หรื อบริ การภายใต้ เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
3.1.3.6 ไม่สง่ มอบสินค้ าและ/หรื อบริ การให้ แก่ลกู ค้ าทัง้ ๆ ที่ร้ ู ว่าสินค้ าและ/หรื อบริ การนัน้ ๆ มี
ข้ อบกพร่ อง และไม่ปล่อยให้ สินค้ าและ/หรื อบริ การที่มีคุณภาพต่ากว่าระดับที่กาหนด
ตกถึงมือลูกค้ า
3.1.3.7 การนาเสนอบริ การจะต้ องไม่ทาให้ ลูกค้ าเกิ ดความเข้ าใจผิด เกี่ ยวกับคุณภาพ ราคา
ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้ าและ/หรื อบริ การนัน้ ๆ
3.1.3.8 จัดระบบเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ และดาเนินการอย่างดี
ที่สุด เพื่ อให้ ลูก ค้ าได้ รับ การตอบสนองอย่า งรวดเร็ ว รั กษาความลับ ของลูก ค้ าอย่า ง
เคร่งครัด รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากลูกค้ าหรื อผู้มีอานาจ
ของบริ ษัทก่อน เว้ นแต่ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามบทบังคับ
ของกฎหมาย รวมถึ ง ไม่ น าข้ อ มู ล มาใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองและผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยมิชอบ
3.1.3.9 หาทางลดต้ นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้ าและ/หรื อบริ การ เพื่อสามารถ
เพิ่มประโยชน์ให้ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
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3.1.3.10

3.1.3.11
3.1.3.12

รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่มีต่อลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ ไข
ไม่ค้า กาไรเกิ นควรเมื่ อเปรี ย บเทีย บกับคุณภาพของสิน ค้ า หรื อบริ ก ารและไม่ก าหนด
เงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรมแก่ลกู ค้ า
ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ ลกู ค้ าเพื่อเป็ นการให้ ได้ มาหรื อแย่งชิงลูกค้ ามาโดยการใช้
วิธีการที่ไม่สจุ ริ ต

3.1.4

กรรมการและผู้บริ หารต่อคูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้
3.1.4.1 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้
3.1.4.2 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่ งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ของ
การใช้ เ งิ น การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรั พย์ ค า้ ประกัน และเรื่ อ งอื่ น ใดที่ ได้ ใ ห้
ข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้
3.1.4.3 ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขทางการค้ าต่าง ๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด
3.1.4.4 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้องรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ าและ/หรื อเจ้ าหนีท้ ราบ
ล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
3.1.4.5 แลกเปลีย่ นความรู้ร่วมกันพัฒนาสินค้ าและบริ การ และสร้ างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน

3.1.5

กรรมการและผู้บริ หารต่อคูแ่ ข่งทางการค้ า
3.1.5.1 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็ นธรรม
3.1.5.2 ไม่ แ สวงหาข้ อ มูลที่ เ ป็ น ความลับ ของคู่แ ข่ ง ทางการค้ า ด้ ว ยวิ ธี การที่ ไ ม่สุจ ริ ต หรื อ ไม่
เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง
3.1.5.3 ไม่ พ ยายามท าลายชื่ อ เสี ย งของคู่แ ข่ ง ทางการค้ า ด้ ว ยการกล่า วหาในทางร้ ายโดย
ปราศจากซึง่ มูลความจริ ง

3.1.6

กรรมการและผู้บริ หารต่อสังคมส่วนรวม
3.1.6.1 ไม่กระทาการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม
3.1.6.2 ให้ การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ และที่มีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมอย่างสม่าเสมอ
3.1.6.3 สร้ างจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับในบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
และจริ งจัง
3.1.6.4 ควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมย์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงานกากับดูแล
3.1.6.5 ไม่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนให้ เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ
ต่าง ๆ
3.1.6.6 ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล และรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่ าฝื น หรื อการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงานนัน้
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3.1.6.7

3.2

ไม่กระทาหรื อเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการให้ สินบนหรื อการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวงหรื อใช้
อานาจหน้ าที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว

จริยธรรมธุรกิจของพนักงำน
3.2.1 พนักงานต่อบริ ษัท
3.2.1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสานึกที่ดีต่อ
ส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเอง หรื อเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3.2.1.2 รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทโดยไม่นาข้ อมูลและทรัพย์สินของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์
ของตนเองทังทางตรงและทางอ้
้
อม และห้ ามกระทาการอันเป็ นการสนับสนุนบุคคลอื่นใด
ให้ ทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัท
3.2.1.3 ห้ ามทาธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่มีผลเกี่ยวข้ องกับกิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
จากคณะกรรมการบริ หาร
3.2.1.4 ห้ ามรั บเงินและ/หรื อผลประโยชน์ อื่นใดเป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ าของบริ ษัท หรื อจาก
บุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการทางานให้ แก่บริ ษัท
3.2.1.5 ห้ ามกู้ยืมเงินจากลูกค้ า ผู้เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า หรื อผู้ทาธุรกิจกับบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นการกู้ยืม
เงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงิน
3.2.1.6 การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานได้ รับของขวัญที่มีมลู ค่าจากผู้ทาธุรกิจ
กับบริ ษัทให้ พนักงานรายงานต่อผู้บงั คับบัญชา
3.2.1.7 พนักงานต้ องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้ อบังคับของบริ ษัทและกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง
อย่างเคร่งครัด
3.2.1.8 พนัก งานต้ อ งระมัด ระวัง การแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ บุค คลภายนอกในเรื่ อ งที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงและผลการดาเนินงานของบริ ษัท
3.2.1.9 จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ที่ ก าหนดไว้ อ าจไม่ค รอบคลุม ในทุกกรณี ดัง นัน้ ในกรณี ที่มี ปั ญ หาให้
พนักงานปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ งให้ ถื อคาวินิจฉัย
ของผู้จดั การใหญ่/คณะกรรมการบริ หาร/คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นที่สิ ้นสุด
3.2.2

พนักงานต่อผู้บงั คับบัญชา
3.2.2.1 รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของผู้บัง คับ บัญ ชา รวมทัง้ ควรมี ค วามสุภ าพ
อ่อนน้ อมถ่อมตนต่อบุคคลที่มีตาแหน่งเหนือตน
3.2.2.2 ไม่กล่าวร้ ายต่อผู้บงั คับบัญชา ผู้บริ หารโดยปราศจากซึง่ ข้ อเท็จจริ ง

3.2.3

พนักงานต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา
3.2.3.1 ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาด้ วยความเมตตาธรรม ดู แ ลเอาใจใส่ และพั ฒ นา
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
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3.2.3.2

รับฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา และพิจารณานาไปใช้ ในทางที่เป็ นประโยชน์ต่อ
งานและต่อบริ ษัท

3.2.4

พนักงานต่อเพื่อนร่วมงาน
3.2.4.1 รักษาและเสริ มสร้ างความสามัคคีเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน ให้ ความร่ วมมือและการ
ประสานงานซึง่ กันและกัน
3.2.4.2 ปฏิ บัติ ต่อ ผู้ร่ ว มงานด้ า นการท างานอย่า งมี น า้ ใจ ไม่ปิ ด บัง ข้ อ มูลที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบตั ิงานของผู้ร่วมงานและปรับปรุงตนเอง ให้ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.2.4.3 เคารพในสิทธิ ของพนักงานอื่นที่อยู่ในบริ ษัทเดียวกัน ไม่วิพากษ์ วิจารณ์ ในลักษณะที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายและไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้ างเป็ นผลงานของตน

3.2.5

พนักงานต่อตนเอง
3.2.5.1 พนักงานต้ องยึดถือความซื่อ สัตย์สจุ ริ ตเป็ นที่ตงั ้ ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงทังของตนเองและบริ
้
ษัท
3.2.5.2 ต้ องมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึงศึกษาหาความรู้ และพัฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพ

3.2.6

พนักงานต่อลูกค้ า
3.2.6.1 พนักงานต้ องรักษาความลับของลูกค้ า ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าให้ ผ้ อู ื่นทราบ
3.2.6.2 พนักงานต้ องไม่ใช้ ข้อมูลของลูกค้ าในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรื อเพื่อบุคคลอื่น
อันจะนาไปสูก่ ารกระทาหรื อการตัดสินใจใดๆ ที่ขดั กับผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น

3.3

จริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชน
บรรณาธิการของบริ ษัทมีเจตนารมณ์ และยึดมัน่ แนวทางการนาเสนอข้ อมูลข่าวสาร ตามหลักจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของการทาวิชาชีพสือ่ โดยนาเสนอข้ อมูล และข้ อเท็จจริ ง มีความเป็ นกลาง เพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็ น
หลัก จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของสือ่ ในบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
3.3.1 ต้ องนาเสนอ หรื อเผยแพร่ ข่าวสาร และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องแก่สาธารณชนตามหลักวัตถุวิสยั ด้ วยความ
ถูกต้ องเที่ยงตรง แม่นยา และครบถ้ วน ด้ วยความเป็ นธรรมโดยปราศจากอคติ
3.3.2 หากมีการอ้ างอิง หรื อคัดลอกข่าวสาร และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากแหล่งข้ อมูลอื่น ต้ องแจ้ งที่มาของ
ข่าวสาร และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่นาเสนอหรื อเผยแพร่ดงั กล่าว
3.3.3 ต้ องปกปิ ดชื่ อ ตัว ชื่ อสกุล รู ปร่ าง ลัก ษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทัง้ ข่าวสารและข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องสาคัญที่แหล่งข่าวประสงค์ให้ ปกปิ ด เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากแหล่งข่าว และเห็นได้
อย่างชัดแจ้ งว่า การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เป็ นอันตรายต่อแหล่งข่าว
3.3.4 การนาเสนอ หรื อเผยแพร่ ข่าวสาร และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่เกิดความผิดพลาด ต้ องดาเนินการแก้ ไข
ความผิดพลาดโดยทันที พร้ อมทังขออภั
้
ยในความผิดพลาดดังกล่าว
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3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10

3.3.11
3.3.12

3.3.13
3.3.14
3.3.15
3.3.16

3.3.17
3.3.18
3.3.19

3.3.20

การนาเสนอหรื อเผยแพร่ ข่าวสาร และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต้ องคานึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ และไม่เป็ นการซ ้าเติมความทุกข์ และโศกนาฏกรรมแก่ผ้ ทู ี่ตกเป็ นข่าว
การนาเสนอ หรื อเผยแพร่ขา่ วสาร และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต้ องตระหนักถึงประโยชน์แห่งสาธารณะ
การแสดงความคิดเห็น หรื อการวิจารณ์ขา่ วสาร และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ต้ องให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่ถกู
พาดพิง และต้ องแยกแยะให้ ชดั เจนว่าเป็ นข้ อเท็จจริ ง หรื อเป็ นการแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นพึงกระทาโดยบริ สทุ ธิ์ใจ และไม่มีพนั ธะกรณีอื่นใด นอกจากมุง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อ
สาธารณชน โดยไม่ยอมให้ อิทธิพลอื่นใดมาครอบงาความคิดเห็น
ต้ องแสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
ต้ องไม่นาเสนอ หรื อเผยแพร่ ข่าวสาร และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องโดยมีการประกาศโฆษณาที่แอบแฝงมา
พร้ อมกับข่าวสาร และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจนทาให้ ประชาชนหลงเชื่อในความเป็ นข่าวสาร และข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง
ต้ อ งระมัด ระวัง ไม่น าเสนอ หรื อ เผยแพร่ ข่า วสาร และข้ อ มูลที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ต นเอง หรื อ พวกพ้ อ งมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
ต้ อ งระมัด ระวัง การน าเสนอ หรื อ เผยแพร่ ข่ า วสาร และข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้ ข อบเขตแห่ ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิให้ ประชาชนหลงเชื่อในสิง่ ที่งมงาย และไม่
เป็ นเครื่ องมือในการนาเสนอ หรื อเผยแพร่สงิ่ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อกระทบต่อสาธารณะ
ต้ องไม่รับอามิส สินจ้ าง หรื อผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อให้ กระทาการหรื อไม่กระทาการใด อันจะขัดต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ ประชาชนได้ รับข่าวสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ องรอบด้ าน
ต้ องไม่ประกอบอาชีพ หรื อวิชาชีพ หรื อดาเนินธุรกิจ หรื อประพฤติตนอันเป็ นการฝ่ าฝื นต่อศีลธรรมอันดี
หรื อเป็ นการเสือ่ มเสียต่อศักดิ์ศรี และเกียรติคณ
ุ
การได้ มา หรื อการนาเสนอ หรื อการเผยแพร่ ข่าวสาร และข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ อง พึงใช้ วิธีก ารที่ สุ ภาพ
ซื่อสัตย์ หลีกเลีย่ งการใช้ ถ้อยคาที่ไม่สภุ าพ หรื อมีความหมายที่ดถู กู เหยียดหยามผู้อื่น
พึงไม่รับตาแหน่งหน้ าที่ หรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการใด ๆ อันขัดต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ ประชาชนได้ รับข่าวสาร และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรื อเพื่อให้ บคุ คล
ใด ๆ ได้ รับประโยชน์ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
การรายงานข้ อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ พึงระวังการย่อความที่ทาให้ ข้อความนันบิ
้ ดเบือนไป
จากข้ อเท็จจริ ง และพึงระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวซ ้า
พึงตระหนักว่าพื ้นที่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็ นพื ้นที่สาธารณะ ไม่ใช่พื ้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งข้ อมูลที่มีการ
รายงานจะถูกบันทึกไว้ และอาจมีผลทางกฏหมายได้
พึงระมัดระวังกระบวนการหาข่าวหรื อภาพจากสือ่ สังคมออนไลน์ โดยมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน รอบ
ด้ าน และควรอ้ างอิงแหล่งที่มาเมื่อนาเสนอ เว้ นแต่สามารถตรวจสอบและอ้ างอิงจากแหล่งข่าวได้
โดยตรง
ในกรณี ที่เวลาเป็ นสาระสาคัญของการนาเสนอข้ อมูลข่าวสาร พึงตระหนักถึงมิติของเวลาในการ
นาเสนอข่าวนัน้ ๆ ด้ วย
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ส่ วนที่ 4 กำรดูแลให้ มกี ำรปฏิบัตติ ำมจริยธรรมธุรกิจ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนในบริ ษัท มีหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายที่
กาหนดไว้ ใ นจริ ยธรรมธุรกิ จนีอ้ ย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิ จบนพืน้ ฐานของความมีจริ ยธรรมและ
คุณธรรม
เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียผู้ถือหุ้นบริ ษัท และสังคม ผู้บริ หารทุกระดับในบริ ษัทจะต้ องดูแล
รับผิดชอบให้ พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ ทาความเข้ าใจและถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้ องปฏิบตั ิตาม
คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด
ทังนี
้ ้ จริ ยธรรมธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบัติที่กาหนดขึน้ นีไ้ ม่สามารถกาหนดได้ ครอบคลุมในทุก ๆ เรื่ อง ดังนัน้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาปฏิบตั ิตนในแต่ละสถานการณ์ ทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง
ที่สดุ ด้ วย โดยหากมีปัญหาหรื อข้ อสงสัยในการปฏิบตั ิงานเรื่ องใด ๆ ให้ ปรึกษาผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้ หรื อฝ่ ายงานที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นต้ น
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ส่ วนที่ 5 กำรรับข้ อร้ องเรียนด้ ำนจริ ยธรรมธุรกิจ
5.1

กำรแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียมีช่องทางการร้ องเรี ยน การแสดงความเห็น และแจ้ ง
เบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย ฝ่ าฝื นกฏระเบียบและจริ ยธรรมธุรกิจ โดยประธานกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่เป็ น ผู้รับ
เรื่ องข้ อร้ องเรี ยนด้ านการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัท โดยมีช่องทางในการร้ องเรี ยน ดังนี ้
5.1.1

5.1.2

จดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่งไปรษณีย์มาที่:
นายประกอบ วิศิษฐ์ กิจการ (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
บริ ษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
aripwhistleblow@arip.co.th

ผู้ร้องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนพร้ อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สะดวก
รายละเอียดในการร้ องเรี ยนทัง้ 2 ช่องทางดังกล่าว จะส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง
5.2

กระบวนกำรดำเนินกำรเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยนและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เพื่อเป็ นแนวทางสูก่ าร
พัฒนา และสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั บริ ษัทดังนี ้
5.2.1 ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนรวบรวมข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ
5.2.2 การรายงานผล ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนมีหน้ าที่แจ้ งผลให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ หากผู้ร้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเองใน
กรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญให้ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัททราบ
5.2.3 ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที่ชัดเจน
เพี ยงพอที่ แสดงให้ เ ห็น ว่ามี เหตุอัน ควรเชื่ อว่ามี ก ารกระทาที่เ ป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบี ย บ
ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเกิดขึ ้น
5.3

มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ผู้แ จ้ ง เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นและบุค คลที ่เ กี ่ย วข้ อ งจะได้ ร ับ ความคุ้ม ครองที ่เ หมาะสมจากบริ ษัท เช่น ไม่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้ าง หรื อการอื่นใดที่มี
ลักษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้นั ้น รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ ไม่
เปิ ด เผยต่อ ผู้ไม่เ กี่ย วข้ อ ง เว้ นแต่ที่จาเป็ น ต้ อ งเปิ ด เผยตามข้ อกาหนดของกฎหมาย ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะเก็ บข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นความลับและคานึงถึงความปลอดภัย
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ส่ วนที่ 6 บทลงโทษ

บริ ษัทได้ กาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจไว้ โดยจะพิจารณาโทษตามความหนักเบา
ของความผิดที่ได้ กระทาขึ ้น ประกอบกับประวัติความประพฤติและเจตนาของผู้กระทาผิดนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทสามารถ
พิจารณาลงโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษัท โดยไม่จาเป็ นต้ องลงโทษตามลาดับขัน้
อย่างไรก็ตาม ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ ระยะเวลาการดาเนินการต่าง ๆ รวมถึงผู้มีหน้ าที่ตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายในการปกป้องพนักงาน หรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ผู้แจ้ งเบาะแสในการกระทาผิด แยกเอาไว้ โดย
ละเอียดแล้ ว
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ส่ วนที่ 7 แบบฟอร์ มตกลงกำรถือปฏิบตั ิตำม “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ”
แบบฟอร์ มตกลงกำรถือปฏิบตั ิตำม “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ”
ฉบับลงวันที่ 15 สิงหำคม 2560 (อ้ างอิงตามวันประชุม BOD)
บริษัท เออำร์ ไอพี จำกัด (มหำชน)
ข้ าพเจ้ าได้ รับและอ่าน “คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ” แล้ ว
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและตกลงยึดถือ “คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ” ของบริ ษัทเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงาน

ลงชื่อ ..................................................................
(
หมายเลขพนักงาน...............................................
วันที่ ....................................................................

หมายเหตุ:

)

หากท่านต้ องการคาชี ้แจงและคาขยายความเพิ่มเติมใด ๆ ในเนื ้อหาที่ปรากฏอยูใ่ นเล่มนี ้
โปรดติดต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลโทร. 02-6423400 ต่อ 1200

กรุณาส่งคืนแบบฟอร์ มตกลงนี ้ให้ กบั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ทา่ นได้ รับเอกสารฉบับนี ้
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