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ส่วนท่ี 1 สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมใหบ้ริษัทด าเนินธุรกิจ และการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม

จรยิธรรม ปฏิบตัิตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม ทัง้เป็นการสง่เสริมระบบการ
ก ากบัดแูลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลกัความซื่อสตัย ์ความยตุิธรรม ความโปรง่ใสเป็นส าคญัและ
มุง่เนน้การสรา้งประโยชนท์ี่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และค านึงถึงผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียโดยรวม บริษัทจึงไดก้ าหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อ
เป็นแนวทางส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานพึงปฏิบตัิ อนัสง่ผลใหเ้กิดภาพพจนท์ี่ดีต่อบริษัท ใหก้บันกัลงทนุและ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และไดร้บัความเช่ือมั่นจากสงัคม ซึ่งจะสง่ผลใหบ้ริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สรา้งความมั่งคั่งและมั่นคง
ทางการเงิน อนัจะเป็นประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 
 
 
 
 
 
 

นายมน ูเลยีวไพโรจน ์                 นายมินทร ์อิงคธ์เนศ 
 (ประธานกรรมการ)             (ประธานกรรมการบรหิาร) 
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ส่วนท่ี 2 ข้อพึงปฏบิัต ิ

 

2.1  กำรปฏิบัตติำมกฎหมำย และข้อบังคับบริษัท 

2.1.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.1.2  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งไมห่ลกีเลีย่งการปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบับรษัิทและกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

2.1.3  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งใหค้วามรว่มมือกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานขอ้มลู
เก่ียวกบัการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ 2.1.1 และ 2.1.2  

 

2.2  ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ละกำรรักษำข้อมูลอนัเป็นควำมลับ 

2.2.1  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทยึดถือนโยบายที่จะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชต้  าแหน่งหนา้ที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนส์ว่นตน จึงไดก้ าหนดเป็นขอ้พงึปฏิบตัิส  าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท  ดงันี ้

2.2.1.1    หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกันกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนก์บับรษัิท เวน้แตใ่นกรณีที่จ าเป็นตอ้งท ารายการนัน้เพื่อประโยชนข์องบริษัท 
โดยใหท้ ารายการนัน้เสมือนกบัท ารายการกบับคุคลภายนอก ทัง้นีผู้ม้ีสว่นไดส้ว่นเสียใน
รายการดงักลา่วจะตอ้งไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 

2.2.1.2    ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลในครอบครวัมีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้มในรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือเป็นผูถื้อหุน้ใน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นและ
คณะกรรมการบรษัิททราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

2.2.1.3    ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุน้สว่น หรือที่ปรกึษาในองคก์ร
อื่นนัน้ จะตอ้งไมข่ดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท ลกูจา้งจะไมป่ระกอบกิจการ หรอืก่อพนัธะ
ผกูพนัในธุรกิจ หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.1.4    ในกรณีที่เขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการที่ก ากบั
ดแูลกิจการ เช่น ส านกังาน ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ฯลฯ จะตอ้งปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเครง่ครดั 

2.2.1.5    รายการที่เก่ียวโยงกนัตอ้งผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท
ทา่นใดมีสว่นไดเ้สยีในรายการท่ีเก่ียวโยงกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทท่านนัน้
จะตอ้งไมม่ีสว่นในการพิจารณารายการเก่ียวโยงนัน้ 
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2.2.2 การรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั 
บริษัทถือว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งรบัผิดชอบในการเก็บรกัษาขอ้มูลความลบัของ

บริษัทอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการ 
หรือราคาหลกัทรพัย ์โดยที่กรรมการ ผูบ้ริหาร (รวมถึงบคุคลที่มีความสมัพนัธก์บัตนเองดงัต่อไปนี ้(1) คู่สมรส 
หรอืผูท้ี่อยูกิ่นฉนัทสามีภรรยา (2)บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (3) นิติบคุคลซึ่งตนเอง บคุคลตาม (1) และ (2) ถือ
หุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลา่ว) และพนกังานจะไม่ใชโ้อกาส
ที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในการแสวงหาประโยชนส์ว่นตนและในการท าธุรกิจที่แข่งขนั 
หรือเก่ียวเนื่องกบับริษัท รวมถึงจะไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท 
และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบัของบรษัิทตอ่         คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจแมพ้น้สภาพจากการเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบริษัทไปแลว้ โดยบริษัทมีวิธีการดแูลป้องกนัในการน าขอ้มลูภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชนส์ว่นตนหรอืผูอ้ื่น ดงันี ้

2.2.2.1    ก าหนดแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจถึงภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือครอง
หลกัทรพัยบ์ริษัทและสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของตนเอง รวมถึงบุคคลที่มีความสมัพนัธ์
กบัตนเองดงัต่อไปนี ้(1)คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินฉนัทสามีภรรยา บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
(3) นิติบคุคลซึง่ตนเอง บคุคลตาม (1) และ (2) ถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักลา่ว ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

2.2.2.2    จ ากดัการรบัรูข้อ้มลูภายในเฉพาะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรือบคุคลภายในที่มีสว่น
เก่ียวขอ้งตามความจ าเป็น และก าหนดอ านาจหนา้ที่แก่บุคลากรผู้มีอ  านาจเปิดเผย
สารสนเทศของบรษัิทใหช้ดัเจน 

2.2.2.3    ประกาศใหท้ราบทั่วกนัว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ที่รบัทราบขอ้มลูภายในที่มี
นยัส  าคญัที่อาจสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทในช่วง 1 เดือน ก่อนทีบ่รษัิทจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน 

2.2.2.4    ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (รวมถึงบุคคลที่มีความสมัพนัธ์กับ
ตนเองดงัตอ่ไปนี ้(1) คูส่มรสหรอืผูท้ี่อยูกิ่นฉนัทสามีภรรยา (2) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
(3) นิติบคุคลซึง่ตนเอง บคุคลตาม (1) และ (2) ถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดังกล่าว) แจ้งเก่ียวกับการซือ้ขายหุ้นของบริษัท
ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรพัยต์่อเลขานกุารบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บั
มอบหมาย 
 

2.3  กำรให้และรับของก ำนัล 
2.3.1 ผูบ้รหิาร และพนกังาน พึงหลีกเลี่ยงการรบัของก านลัทัง้ที่เป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงินจากคู่คา้ หรือผูท้ี่

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท เวน้แตใ่นเทศกาลหรอืประเพณีนิยม 
2.3.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไมร่บัเงินหรือประโยชนต์อบแทนใด ๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูคา้    

คูค่า้ ของบรษัิทหรอืจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบรษัิท 
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2.3.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งไม่ใหกู้ห้รือกูย้ืมเงินหรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลกูคา้หรือผูท้  า
ธุรกิจกบับรษัิท เวน้แตเ่ป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงินในฐานะของลกูคา้ของธนาคาร 
หรอืสถาบนัการเงินดงักลา่ว 

2.3.4 การใหห้รอืการรบัเงินบรจิาค หรอืเงินสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย โดย
ตอ้งมั่นใจวา่เงินบรจิาคหรอืเงินสนบัสนนุไมไ่ดถ้กูน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการใหห้รอืการรบัสนิบน 

2.3.5 บรษัิทไมม่ีนโยบายเสนอเงิน สิง่จงูใจของก านลั สทิธิประโยชนพ์ิเศษในรูปแบบใด ๆ แก่ลกูคา้ คูค่า้ของ
บรษัิท หนว่ยงานภายนอกทัง้ของรฐัและเอกชน หรือบคุคลใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ธุรกิจ ยกเวน้การใหก้าร
เลีย้งรบัรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม สว่นลดการคา้และโครงการสง่เสรมิการขายของบรษัิท 

2.4 กำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรและกำรให้สัมภำษณต์่อสื่อมวลชนหรือต่อสำธำรณชน 
2.4.1 การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบตัิ 
การใด ๆ ของบรษัิทจดทะเบียนรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

2.4.2 บรษัิทก าหนดใหป้ระธานกรรมการบริหาร ผูจ้ดัการใหญ่ และผูอ้  านวยการฝ่าย เป็นผูม้ีอ  านาจในการ
สมัภาษณห์รอืตอบค าถามผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ สือ่มวลชน และบคุคลภายนอก  
 

2.5 สิทธิทำงกำรเมือง และกิจกรรมทำงกำรเมอืง 
2.5.1 บรษัิทมีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็น

กลางทางการเมืองอยา่งเครง่ครดั รวมทัง้มีความเป็นอิสระทัง้ในการตดัสนิใจและการกระท า ยึดมั่นใน
ระบบประชาธิปไตย และสง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชส้ิทธิของตนเองตามกฎหมาย
และตามรฐัธรรมนญูที่ก าหนดไว ้

2.5.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไมใ่ชต้  าแหนง่หนา้ที่ เวลา ทรพัยส์นิ หรอืสิ่งอ านวยความสะดวก
อื่นใดของบริษัท ในการเอือ้ประโยชนแ์ละสนบัสนนุกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง องคก์รทางการเมือง 
หรอืสมาชิกขององคก์รทางการเมือง  

2.5.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีสิทธิเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองในนามของตวัเอง นอกเหนือ
เวลาท างาน และไมใ่ช่ในนามบรษัิท  

2.5.4 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไม่ใชอ้  านาจหนา้ที่ชีช้วน กดดนั หรือบงัคบัใหเ้พื่อนรว่มงาน รวมทัง้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมใด ๆ  ทางการเมือง หรอืองคก์รทางการเมือง หรอืสมาชิกของ
องคก์รทางการเมือง 

 

2.6 กำรไม่ละเมิดทรัพยส์นิทำงปัญญำหรือลิขสทิธ์ิ  
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทมีแนวทางใน

การด าเนินการเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว โดยพนกังานทุกคนจะตอ้งลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระท าผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร ์และการไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา  
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ส่วนท่ี 3 กำรปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 
บริษัทยดึหลกัปฏิบัตติ่อผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่มอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั ดังน้ันบริษัทจึงได้

ก ำหนดจริยธรรมธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี ้
3.1  จริยธรรมธุรกิจของกรรมกำรและผู้บริหำร 

3.1.1  กรรมการและผูบ้รหิารตอ่ผูถื้อหุน้ 

3.1.1.1    ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ  ดว้ยความบรสิทุธ์ิ
ใจและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชนส์ูงสดุของผูถื้อหุน้
โดยรวม 

3.1.1.2    บริหารการด าเนินงานของบริษัทดว้ยความระมดัระวงัและความรอบคอบ เพื่อป้องกัน
ความเสยีหายตอ่ผูถื้อหุน้ 

3.1.1.3    ปฏิบตัิหนา้ที่โดยการประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะการบรหิารจดัการอย่างสดุความสามารถ
ในทกุกรณี 

3.1.1.4    จดัใหม้ีการรายงานสถานภาพของบริษัทโดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง
และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งเทา่เทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบรษัิททัง้ในดา้นบวก
และดา้นลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มลูสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 

3.1.1.5    มีความเป็นอิสระทัง้การตดัสินใจและการกระท าไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มลูใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนและไม่อา้งสิทธิ
ความเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษัิทเพื่อแสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองหรอืผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3.1.1.6    ไมด่  าเนินการใด ๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
 

3.1.2  กรรมการและผูบ้รหิารตอ่พนกังาน 

3.1.2.1    จดัระบบการใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน 

3.1.2.2    ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยส์ินของ
พนกังานอยูเ่สมอ 

3.1.2.3    จดัใหม้ีระบบการบริหารบคุลากรในเรื่องการแต่งตัง้โยกยา้ย รวมถึงระบบการใหร้างวลั
และการลงโทษพนกังานที่ชัดเจน มีการปฏิบตัิโดยความสจุริตใจตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
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ความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน ไมเ่ลอืกปฏิบตัิจากความแตกต่าง
ดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรอืความไรส้มรรถภาพทางรา่งกาย 

3.1.2.4    ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานโดยใหโ้อกาสพนกังาน
อยา่งทั่วถึงและสม ่าเสมอ 

3.1.2.5    รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวิชาชีพของพนกังาน 

3.1.2.6    ปฏิบตัิตามกฏหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 

3.1.2.7    บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงในหนา้ที่การงานของพนักงาน หรืออาจคุกคามและสรา้งความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนกังาน 

3.1.2.8    ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย ์

3.1.2.9    สรา้งความเขา้ใจให้พนักงานเก่ียวกับจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถ
ปฏิบตัิได ้เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดพฤติกรรมที่อยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณบรษัิทอยา่งทั่วถึงทัง้
บรษัิท 

3.1.2.10    เปิดโอกาสและช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้เรือ่งการท าผิดกฎหมายภายในบริษัท ขอ้
รอ้งเรยีนในกรณีที่ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามระบบ
และกระบวนการท่ีก าหนด 

 
3.1.3  กรรมการและผูบ้รหิารตอ่ลกูคา้ 

3.1.3.1    ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัยส์จุรติยตุิธรรมและใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเพียงพอและทนั
ตอ่เหตกุารณแ์ก่ลกูคา้ 

3.1.3.2    ผลิตสินคา้และ/หรือบริการที่มีคณุภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง 

3.1.3.3    ก าหนดระดบัคณุภาพท่ียอมรบัไดข้องสนิคา้และ/หรอืบรกิาร 
3.1.3.4    เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและ/หรือบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่

บิดเบือนขอ้เท็จจรงิโดยค านงึถึงประโยชนส์  าหรบัลกูคา้ 
3.1.3.5    ใหก้ารรบัประกนัสนิคา้และ/หรอืบรกิารภายใตเ้ง่ือนไขในเวลาอนัเหมาะสม 

3.1.3.6    ไม่สง่มอบสินคา้และ/หรือบริการใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ ๆ ที่รูว้่าสินคา้และ/หรือบริการนัน้ ๆ มี
ขอ้บกพรอ่ง และไม่ปล่อยใหส้ินคา้และ/หรือบริการที่มีคุณภาพต ่ากว่าระดบัที่ก าหนด   

ตกถึงมือลกูคา้ 
3.1.3.7    การน าเสนอบริการจะตอ้งไม่ท าใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผิด เก่ียวกับคุณภาพ ราคา

ปรมิาณ หรอืเง่ือนไขใด ๆ ของสนิคา้และ/หรอืบรกิารนัน้ ๆ 
3.1.3.8    จดัระบบเพื่อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และด าเนินการอย่างดี

ที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รบัการตอบสนองอย่างรวดเร็ว รักษาความลับของลูกค้าอย่าง
เครง่ครดั รวมถึงไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากลกูคา้หรือผูม้ีอ  านาจ
ของบริษัทก่อน เวน้แต่ขอ้มูลที่ตอ้งเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบทบงัคบั
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ของกฎหมาย รวมถึงไม่น าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่ เ ก่ียวข้อง              
โดยมิชอบ 

3.1.3.9    หาทางลดตน้ทนุการผลติโดยรกัษามาตรฐานคณุภาพสนิคา้และ/หรอืบรกิาร เพื่อสามารถ
เพิ่มประโยชนใ์หก้บัลกูคา้อยา่งตอ่เนื่อง 

3.1.3.10    รกัษาสญัญาและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อลกูคา้อย่างเคร่งครดั  ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดได้ ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหนา้เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแกไ้ข 

3.1.3.11    ไม่คา้ก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคา้หรือบริการและไม่ก าหนด
เง่ือนไขการคา้ที่ไมเ่ป็นธรรมแก่ลกูคา้ 

3.1.3.12    ไม่จ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ใหล้กูคา้เพื่อเป็นการใหไ้ดม้าหรือแย่งชิงลกูคา้มาโดยการใช้
วิธีการท่ีไมส่จุรติ 
 

3.1.4  กรรมการและผูบ้รหิารตอ่คูค่า้และ/หรอืเจา้หนี ้

3.1.4.1    ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมจ่่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไมส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้และ/หรอืเจา้หนี ้

3.1.4.2    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่มีตอ่เจา้หนีอ้ยา่งเครง่ครดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวตัถปุระสงคข์อง
การใช้เงินการช าระคืนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค า้ประกันและเรื่องอื่นใดที่ได้ให้
ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี ้

3.1.4.3    ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขทางการคา้ตา่ง ๆ ที่มีตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครดั 

3.1.4.4    กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ใหคู้่คา้และ/หรือเจา้หนีท้ราบ
ลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3.1.4.5    แลกเปลีย่นความรูร้ว่มกนัพฒันาสนิคา้และบรกิาร และสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 
 

3.1.5  กรรมการและผูบ้รหิารตอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ 
3.1.5.1    ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดีและเป็นธรรม 

3.1.5.2    ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่
เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิจา้งใหแ้ก่พนกังานของคูแ่ขง่ 

3.1.5.3    ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า  ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดย
ปราศจากซึง่มลูความจรงิ 
 

3.1.6  กรรมการและผูบ้รหิารตอ่สงัคมสว่นรวม 

3.1.6.1    ไมก่ระท าการใด ๆ ที่จะมีผลเสยีหายตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

3.1.6.2    ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน ์และที่มีสว่นสรา้งสรรคส์งัคมอยา่งสม ่าเสมอ 

3.1.6.3    สรา้งจิตส านึกในการรบัผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังานทกุระดบัในบริษัทอย่างต่อเนื่อง
และจรงิจงั 

3.1.6.4    ควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดัตามเจตนารมยข์องกฎหมายและกฎระเบียบที่ออก
โดยหนว่ยงานก ากบัดแูล 
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3.1.6.5    ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนนุใหเ้กิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ตา่ง ๆ 

3.1.6.6    ใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงานก ากบัดแูล และรายงานขอ้มลูที่เก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการ
ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายหรอืกฎระเบียบตา่ง ๆ ตอ่หนว่ยงานนัน้ 

3.1.6.7    ไม่กระท าหรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการใหส้ินบนหรือการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงหรือใช้
อ านาจหนา้ที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตวั 
 

3.2  จริยธรรมธุรกิจของพนักงำน 
3.2.1  พนกังานตอ่บรษัิท 

3.2.1.1    ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต มีความรบัผิดชอบ มีวินยัและมีจิตส านึกที่ดีต่อ
ส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ที่แสวงหาผลประโยชนเ์พื่อตนเอง หรือเพื่อ
ประโยชนข์องบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

3.2.1.2    รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทโดยไม่น าขอ้มลูและทรพัยส์ินของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์
ของตนเองทัง้ทางตรงและทางออ้ม และหา้มกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใด
ใหท้ าธุรกิจแขง่ขนักบับรษัิท 

3.2.1.3    หา้มท าธุรกิจสว่นตวัใด ๆ ที่มีผลเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษัท เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาต
จากคณะกรรมการบรหิาร 

3.2.1.4    หา้มรบัเงินและ/หรือผลประโยชนอ์ื่นใดเป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ของบริษัท หรือจาก
บคุคลภายนอกอนัเก่ียวเนื่องกบัการท างานใหแ้ก่บรษัิท 

3.2.1.5    หา้มกูย้ืมเงินจากลกูคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ หรอืผูท้  าธุรกิจกบับริษัท เวน้แต่เป็นการกูย้ืม
เงินจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงิน 

3.2.1.6    การรบัของขวญัตามประเพณีนิยม หากพนกังานไดร้บัของขวญัที่มีมลูค่าจากผูท้  าธุรกิจ
กบับรษัิทใหพ้นกังานรายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 

3.2.1.7    พนักงานตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอ้บังคบัของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
อยา่งเครง่ครดั 

3.2.1.8    พนักงานต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจมี
ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและผลการด าเนินงานของบรษัิท 

3.2.1.9    จริยธรรมธุรกิจที่ก าหนดไว้อาจไม่ครอบคลุมในทุกกรณี  ดังนัน้ในกรณีที่มีปัญหาให้
พนกังานปรึกษากับผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ ในกรณีที่มีขอ้ขดัแยง้ใหถื้อค าวินิจฉัย
ของผูจ้ดัการใหญ่/คณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการบรษัิทเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

3.2.2  พนกังานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 
3.2.2.1    รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา  รวมทั้งควรมีความสุภาพ       

ออ่นนอ้มถ่อมตนตอ่บคุคลที่มีต  าแหนง่เหนือตน 

3.2.2.2    ไมก่ลา่วรา้ยตอ่ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้รหิารโดยปราศจากซึง่ขอ้เท็จจรงิ 
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3.2.3  พนกังานตอ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.2.3.1    ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาธรรม ดูแลเอาใจใส่  และพัฒนา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 

3.2.3.2    รบัฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพิจารณาน าไปใชใ้นทางที่เป็นประโยชนต์่อ
งานและตอ่บรษัิท 
 

3.2.4  พนกังานตอ่เพื่อนรว่มงาน 

3.2.4.1    รกัษาและเสริมสรา้งความสามัคคีเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน  ใหค้วามร่วมมือและการ
ประสานงานซึง่กนัและกนั 

3.2.4.2    ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้านการท างานอย่างมีน า้ใจ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ  าเป็นในการ
ปฏิบตัิงานของผูร้ว่มงานและปรบัปรุงตนเอง ใหส้ามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

3.2.4.3    เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะที่
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายและไมน่ าผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
 

3.2.5  พนกังานตอ่ตนเอง 
3.2.5.1    พนกังานตอ้งยึดถือความซื่อสตัยส์จุริตเป็นที่ตัง้ ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจเสื่อมเสีย

ช่ือเสยีงทัง้ของตนเองและบรษัิท 

3.2.5.2    ตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดร้บัมอบหมาย รวมถึงศึกษาหาความรู ้และพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานมีคณุภาพ และประสทิธิภาพ 

 
3.2.6  พนกังานตอ่ลกูคา้ 

3.2.6.1    พนกังานตอ้งรกัษาความลบัของลกูคา้ ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ใหผู้อ้ื่นทราบ 

3.2.6.2    พนกังานตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูของลกูคา้ในการแสวงหาประโยชนเ์พื่อตนเอง หรือเพื่อบคุคลอื่น       
อนัจะน าไปสูก่ารกระท าหรอืการตดัสนิใจใดๆ ที่ขดักบัผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้ 

 
3.3  จริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชน 

บรรณาธิการของบริษัทมีเจตนารมณ ์และยึดมั่นแนวทางการน าเสนอขอ้มลูข่าวสาร ตามหลกัจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของการท าวิชาชีพสือ่ โดยน าเสนอขอ้มลู และขอ้เท็จจริง มีความเป็นกลาง เพื่อประโยชนข์องสาธารณะเป็น
หลกั จึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของสือ่ในบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

3.3.1 ตอ้งน าเสนอ หรอืเผยแพรข่่าวสาร และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งแก่สาธารณชนตามหลกัวตัถวุิสยั ดว้ยความ
ถกูตอ้งเที่ยงตรง แมน่ย า และครบถว้น ดว้ยความเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ  

3.3.2 หากมีการอา้งอิง หรือคัดลอกข่าวสาร และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลอื่น ตอ้งแจ้งที่มาของ
ขา่วสาร และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่น  าเสนอหรอืเผยแพรด่งักลา่ว 

3.3.3 ตอ้งปกปิดช่ือตัว ช่ือสกุล รูปร่าง ลกัษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทัง้ข่าวสารและขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้งส าคญัที่แหลง่ข่าวประสงคใ์หป้กปิด เว้นแต่จะไดร้บัความยินยอมจากแหลง่ข่าว และเห็นได้
อยา่งชดัแจง้วา่ การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่ป็นอนัตรายตอ่แหลง่ขา่ว 
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3.3.4 การน าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งที่เกิดความผิดพลาด ตอ้งด าเนินการแกไ้ข
ความผิดพลาดโดยทนัที พรอ้มทัง้ขออภยัในความผิดพลาดดงักลา่ว 

3.3.5 การน าเสนอหรือเผยแพรข่่าวสาร และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งค านึงถึงสิทธิมนษุยชน ศกัดิ์ศรีความเป็น
มนษุย ์และไมเ่ป็นการซ า้เติมความทกุข ์และโศกนาฏกรรมแก่ผูท้ี่ตกเป็นขา่ว 

3.3.6 การน าเสนอ หรอืเผยแพรข่า่วสาร และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งตอ้งตระหนกัถึงประโยชนแ์หง่สาธารณะ 
3.3.7 การแสดงความคิดเห็น หรอืการวิจารณข์า่วสาร และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตอ้งใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูท้ี่ถกู

พาดพิง และตอ้งแยกแยะใหช้ดัเจนวา่เป็นขอ้เท็จจรงิ หรอืเป็นการแสดงความคิดเห็น  
3.3.8  การแสดงความคดิเห็นพงึกระท าโดยบรสิทุธ์ิใจ และไมม่ีพนัธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุง่ปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือ

 สาธารณชน โดยไมย่อมใหอ้ิทธิพลอื่นใดมาครอบง าความคิดเห็น 

3.3.9  ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

3.3.10 ตอ้งไม่น าเสนอ หรือเผยแพรข่่าวสาร และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งโดยมีการประกาศโฆษณาที่แอบแฝงมา
 พรอ้มกบัข่าวสาร และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งจนท าใหป้ระชาชนหลงเช่ือในความเป็นข่าวสาร และขอ้มลูที่
 เก่ียวขอ้ง  

3.3.11 ต้องระมัดระวังไม่น าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ตนเอง หรือพวกพ้องมี
ผลประโยชนท์บัซอ้น  

3.3.12 ต้องระมัดระวังการน าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เ ก่ียวข้องภายใต้ขอบเขตแห่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน มิใหป้ระชาชนหลงเช่ือในสิง่ที่งมงาย และไม่
เป็นเครือ่งมือในการน าเสนอ หรอืเผยแพรส่ิง่ที่เป็นภยัตอ่สงัคม หรอืกระทบตอ่สาธารณะ 

3.3.13 ตอ้งไมร่บัอามิส สนิจา้ง หรอืผลประโยชนใ์ด ๆ เพื่อใหก้ระท าการหรอืไมก่ระท าการใด อนัจะขดัต่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัขา่วสารและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งอยา่งถกูตอ้งรอบดา้น 

3.3.14 ตอ้งไมป่ระกอบอาชีพ หรอืวิชาชีพ หรอืด าเนินธุรกิจ หรอืประพฤติตนอนัเป็นการฝ่าฝืนตอ่ศีลธรรมอนัดี 
หรอืเป็นการเสือ่มเสยีตอ่ศกัดิศ์ร ีและเกียรติคณุ 

3.3.15 การไดม้า หรือการน าเสนอ หรือการเผยแพร่ข่าวสาร และขอ้มูลที่เก่ียวข้อง พึงใช้วิธีการที่สุภาพ 
ซื่อสตัย ์หลกีเลีย่งการใชถ้อ้ยค าที่ไมส่ภุาพ หรอืมีความหมายที่ดถูกู เหยียดหยามผูอ้ื่น 

3.3.16 พงึไมร่บัต าแหน่งหนา้ที่ หรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อกระท าการหรืองดเวน้กระท าการใด ๆ อนัขดัต่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัขา่วสาร และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ถกูตอ้งครบถว้น หรือเพื่อใหบ้คุคล
ใด ๆ ไดร้บัประโยชนท์ี่ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

3.3.17 การรายงานขอ้มลูข่าวสารบนสื่อสงัคมออนไลน ์พึงระวงัการย่อความที่ท  าใหข้อ้ความนัน้บิดเบือนไป
จากขอ้เท็จจรงิ และพงึระวงัการเผยแพรข่อ้มลูขา่วซ า้ 

3.3.18 พึงตระหนกัว่าพืน้ที่บนสื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นพืน้ที่สาธารณะ ไม่ใช่พืน้ที่ส่วนบุคคล ซึ่งขอ้มูลที่มีการ
รายงานจะถกูบนัทกึไวแ้ละอาจมีผลทางกฏหมายได ้

3.3.19 พงึระมดัระวงักระบวนการหาขา่วหรอืภาพจากสือ่สงัคมออนไลน ์โดยมีการตรวจสอบอย่างถ่ีถว้น รอบ
ดา้น และควรอา้งอิงแหล่งที่มาเมื่อน าเสนอ เวน้แต่สามารถตรวจสอบและอา้งอิงจากแหล่งข่าวได้
โดยตรง 
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3.3.20 ในกรณีที่เวลาเป็นสาระส าคัญของการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร พึงตระหนักถึงมิติของเวลาในการ
น าเสนอขา่วนัน้ ๆ ดว้ย 
 
 

 

ส่วนที ่4 กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัตติำมจริยธรรมธุรกิจ 

 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัท มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายที่
ก าหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจนีอ้ย่างเคร่งครดั  เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายทางธุรกิจบนพืน้ฐานของความมีจริยธรรมและ
คุณธรรม      เพื่อประโยชนข์องผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียผูถื้อหุน้บริษัท และสงัคม ผูบ้ริหารทุกระดบัในบริษัทจะตอ้งดูแล
รบัผิดชอบใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนรบัทราบ ท าความเขา้ใจและถือเป็นเรือ่งส  าคญัที่จะตอ้งปฏิบตัิตาม
คูม่ือจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิทอยา่งเครง่ครดั 

 
ทัง้นี ้จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบัติที่ก าหนดขึน้นีไ้ม่สามารถก าหนดไดค้รอบคลุมในทุก  ๆ เรื่อง ดังนัน้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ตอ้งใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาปฏิบตัิตนในแตล่ะสถานการณ์ ท าในสิ่งที่ถกูตอ้ง
ที่สดุดว้ย โดยหากมีปัญหาหรอืขอ้สงสยัในการปฏิบตัิงานเรือ่งใด ๆ ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ หรือฝ่ายงานที่
เก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นตน้ 
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ส่วนที ่5 กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิจ 

 
5.1  กำรแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

บริษัทเปิดโอกาสใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียมีช่องทางการรอ้งเรียน การแสดงความเห็น และแจง้
เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฏระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ โดยประธานกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่เป็นผูร้บั
เรือ่งขอ้รอ้งเรยีนดา้นการก ากบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท โดยมีช่องทางในการรอ้งเรยีน ดงันี ้

5.1.1 จดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร สง่ไปรษณียม์าที่: 
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)   

 บรษัิท เออารไ์อพี จ ากดั (มหาชน)  
 99/16-20 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง  
 แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

5.1.2 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  
aripwhistleblow@arip.co.th 

 
ผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนพรอ้มช่ือ ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไดส้ะดวก 
รายละเอียดในการรอ้งเรยีนทัง้ 2 ช่องทางดงักลา่ว จะสง่ถึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

 
5.2  กระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทจดัใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสูก่าร
พฒันา และสรา้งความยั่งยืนใหก้บับรษัิทดงันี ้

5.2.1 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนรวบรวมขอ้เท็จจรงิที่เก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจ 
5.2.2 การรายงานผล ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนมีหนา้ที่แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ หากผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเองใน

กรณีที่เป็นเรือ่งส  าคญัใหร้ายงานผลตอ่คณะกรรมการบรษัิททราบ 
5.2.3 ในกรณีที่ผูร้อ้งเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยช่ือ  ตอ้งระบรุายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานที่ชัดเจน

เพียงพอที่แสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบับรษัิท หรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทเกิดขึน้ 
 

5.3  มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
ผูแ้จง้เรื ่องรอ้งเรียนและบคุคลที ่เ กี่ยวขอ้งจะไดร้บัความคุม้ครองที ่เหมาะสมจากบริษัท เช่น ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ท  างาน พกังาน ข่มขู่รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจา้ง หรือการอื่นใดที่มี

mailto:aripwhistleblow@arip.co.th
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ลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ัน้  รวมถึงขอ้มลูเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรียนจะถกูเก็บรกัษาเป็นความลบั ไม่
เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่ที่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเก็บขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบัและค านงึถึงความปลอดภยั  
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ส่วนที ่6 บทลงโทษ 

 

บริษัทไดก้ าหนดบทลงโทษส าหรบัผูท้ี่ไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจไว้ โดยจะพิจารณาโทษตามความหนกัเบา
ของความผิดที่ไดก้ระท าขึน้ ประกอบกับประวตัิความประพฤติและเจตนาของผูก้ระท าผิดนัน้  ทัง้นี  ้ บริษัทสามารถ
พิจารณาลงโทษทางวินยัตามระเบียบของบรษัิท โดยไมจ่ าเป็นตอ้งลงโทษตามล าดบัขัน้ 

อย่างไรก็ตาม ขัน้ตอนการปฏิบตัิ ระยะเวลาการด าเนินการต่าง ๆ รวมถึงผูม้ีหนา้ที่ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน 
บรษัิทก าหนดเป็นนโยบายในการปกปอ้งพนกังาน หรอืผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผิด แยกเอาไวโ้ดย
ละเอียดแลว้ 
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ส่วนที ่7 แบบฟอรม์ตกลงกำรถอืปฏิบตัิตำม “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” 

 
แบบฟอรม์ตกลงกำรถอืปฏิบตัิตำม “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ”  
ฉบับลงวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 (อา้งองิตามวนัประชมุ BOD) 
บริษัท เออำรไ์อพี จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดร้บัและอา่น “คูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ” แลว้ 
ขา้พเจา้เขา้ใจและตกลงยดึถือ “คูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ” ของบรษัิทเป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงาน 

 
 
 
 

ลงช่ือ ..................................................................  
       (               )  
หมายเลขพนกังาน............................................... 
วนัท่ี .................................................................... 

 
 
 

หมายเหต:ุ  หากทา่นตอ้งการค าชีแ้จงและค าขยายความเพิ่มเติมใด ๆ ในเนือ้หาที่ปรากฏอยูใ่นเลม่นี ้
โปรดติดตอ่ฝ่ายทรพัยากรบคุคลโทร. 02-6423400 ตอ่ 1200 

กรุณาสง่คืนแบบฟอรม์ตกลงนีใ้หก้บัฝ่ายทรพัยากรบคุคล ภายใน 30 วนั หลงัจากวนัท่ีทา่นไดร้บัเอกสารฉบบันี ้


