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สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 

เรียน  กรรมการบริษัท ผูบรหิาร และพนักงานทุกทาน 

 

 บริษัทไดจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ  เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบและยึดถือเปน
แนวทางในการปฎิบัติหนาที่การงานของตนเอง  และมีการปรับปรุงตอมาอีกหลายครั้ง  เพื่อใหมีความเหมาะสมกับบริษัท
และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  บัดนี้คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรปรับปรุงเนื้อหา ใหมีความชัดเจนและสอดคลอง
กับนโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  ที่ปรับปรุงพรอมกันในครั้งนี ้
 

 เปนที่ทราบกันดีวาการกระทําใด ๆ เกิดจากจิตสํานึก ความเชื่อ  จึงเปนภารกิจสําคัญที่บริษัทฯ จะตองปลูกฝง
จรรยาบรรณธุรกิจใหหยั่งรากลึกลงในใจของพนักงานทุกคน  ซึ่งจะสงผลใหการกระทําใด ๆ ของพวกเราทุกคน ปฏิบัติได
โดยไมลังเลในกรอบแหงจรรยาบรรณธุรกิจที่ยึดถือปฏิบัติ ตามคํากลาวของทานศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ที่กลาว
วา “สิ่งที่ถูกตอง คือ ถูกตอง แมไมมีใครทําสิ่งนั้น สิ่งที่ผิด คือ ผิด แมทุกคนทําสิ่งนั้น” 

  

ในนามของคณะกรรมการบริษัท หวังเปนอยางยิ่งวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทอ่ืนที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุม หุนสวนทางธุรกิจ ตัวแทนของบริษัท  จะยึดถือจรรยาบรรณธุรกิจนี้เปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน  อันจะชวยสรางความดีงามอยางยั่งยืนตอตนเอง และสงตอความยั่งยืนสูครอบครัว เพื่อน
รวมงาน บริษัท และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมในสังคม  ใหทุกภารกิจเคลื่อนที่ไปอยางโปรงใส มีจริยธรรม อันจะสงผลให
เกิดการเติบโตอยางยั่งยืนตอ ๆ ไปในอนาคต 

 

 

 

 (ดร.ถกล  นนัธิราภากร) (นายวิรัฐ  สุขชัย) 
 ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

 ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความนาเชื่อถือ
ในการบริหารจัดการ ดวยยึดหลักการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกรดวยความเปนธรรม รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบ
ท้ังภายในและภายนอกท่ีเปนมาตรฐาน  

 ท้ังน้ีเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว  รวมถึงมี
แนวทางในการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ ความโปรงใส และความซื่อสัตยสุจริต  บริษัทฯ จึงไดกําหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติในการทํางาน ดังน้ี  
 

หมวดท่ี 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน 

(1) การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญในเร่ืองการเคารพ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และเคารพจารีตประเพณีท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ 

1.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับในการทํางานของบริษัทฯ อยางเครงครัด 

(2) การปฏิบัตติน 

2.1 มั่นในคุณธรรมและความถกูตองเท่ียงธรรม ตองไมแสวงหาตําแหนง ความดีความชอบหรือผลประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบ
จากผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอ่ืนใด 

2.2 ละเวนจากอบายมุขและส่ิงเสพติดท้ังปวง ไมประพฤติในทางท่ีอาจจะทําใหเส่ือมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเองและ
ของบริษัทฯ เชน ไมเสพสุราเปนนิจ ไมยุงเกี่ยวกับส่ิงเสพติดทุกประเภท ไมกระทําตนเปนคนมีหน้ีสินรุงรัง ไมหมกมุนใน
การพนัน เปนตน 

2.3 ไมประกอบอาชีพ หรือ วิชาชีพ หรือกระทําการอันใดอันจะกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี หรือ ชื่อเสียงของตนเองและ
บริษัทฯ 

2.4 หลีกเล่ียงการนําเอาขอมูลหรือเร่ืองราวของบุคลากรอ่ืน  ท้ังในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการปฎิบัติงานหรือเร่ืองสวนตัวไป
เปดเผย  หรือวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคลากรหรือภาพพจนของบริษัทฯ 

2.5 รักษาและรวมสรางใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
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(3) การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความขยัน หม่ันเพียร และความมีระเบียบวินัย 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร มีวินัย 
และยึดมั่นในชื่อเสียง ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

3.1 ปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบดวยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจและเอาใจใส อุทิศตนใหกับงานของบริษัทฯ อยางเต็ม
กําลังความสามารถ และมุงมั่นสูความสําเร็จของงาน เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และเครงครัดตอกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะ
เสริมสรางคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 

3.2 ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความรู ความสามารถอยางเต็มท่ี  อีกท้ังมีความสํานึกในหนาท่ีและมีความรับผิดชอบ
ตอผลของการปฏิบัติหนาท่ี 

3.3 ใชเวลาในการปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามท่ีกําหนด รวมท้ังไมกระทํา หรือชักจูงผูอ่ืนใหใช
เวลาปฏิบัติงานเพ่ือกิจกรรมอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ 

3.4 พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม  จริยธรรม หมั่นฝกฝน ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ นํามาชวย
พัฒนาการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น 

3.5 พนักงานท่ีเปนผูบังคับบัญชา ปฏิบัติกับผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ และมีมนุษยสัมพันธ
อันดี เปนผูนําและแบบอยางท่ีดี เอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา  ท้ังในดานการปฏิบัติงาน สรางขวัญกําลังใจ และยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา  ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามทํานอง
คลองธรรม 

3.6 พนักงานท่ีเปนผูใตบังคับบัญชา ไมแสดงความกาวราว กระดางกระเดื่อง หรือกระทําตนเปนปรปกษตอผูบังคับบัญชา  
ใหเกียรติ และรูจักกาละเทศะ  ไมกระทําการใดๆ อันเปนการไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา 

3.7 รวมใจกันเสริมสราง ปกปอง และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ดวยการมีทัศนคติ และเปนพนักงานท่ีดีของบริษัทฯ 
แสดงออกดวยความชื่นชม และภูมิใจ  รวมท้ังเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของบริษัทฯ ตอสาธารณชน 

 (4) การรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก ไมวาจะเพ่ือ
ประโยชนใดๆ ก็ตาม  ซึ่งอาจสงผลกระทบใหบริษัทฯ  ท้ังน้ีไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

4.1 ไมแสวงหาประโยชนใหตนเอง หรือผูอ่ืน  โดยใชขอมูลของบริษัทฯ พึงใชขอมูลเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ เทาน้ัน 

4.2 ไมเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ท่ียังไมควรเปดเผย เวนแตเปนขอมูลท่ีผูมีอํานาจอนุมัติใหเปดเผยได หรือเปนขอมูลท่ี
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 

4.3 ไมเปดเผยขอมูลเชิงธุรกิจตอคูแขงขัน แมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
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(5) การรักษาทรัพยสินของบริษทัฯ 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการใชทรัพยากร และทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด  ท้ังน้ีไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

5.1 ใชทรัพยสินของบริษัทฯ อยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด 

5.2 ดูแล รักษาทรัพยสินของบริษัทฯ ใหอยูในสภาพดี  มิใหชํารุด สูญหาย เพ่ือประโยชนในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

5.3 ไมนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน หรือเอ้ือประโยชนตอบุคคลอ่ืน 

 (6)  การใชสิทธิทางสังคม และการเมือง 

 กรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน มีสิทธิ และเสรีภาพท่ีจะเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมได โดยหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ  
อันเปนการไมถูกตอง  ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ทําใหสังคมไมสงบสุข และรักษาไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงตน ใหเปนท่ียอมรับ
ตามควรแกสถานะในสังคมและชุมชนท่ีบริษัทฯ ตั้งอยู ท้ังน้ีไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

6.1  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  สงเสริมใหใชสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

6.2 ไมกระทําการใดๆ อันอาจจะทําใหเขาใจไดวา บริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ หรือใหการสนับสนุนพรรคการเมืองหน่ึงพรรค
การเมืองใด 

 

หมวดท่ี 2 จรรยาบรรณของบริษัท 

(1) จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียดวยความเปนธรรม 

1.1 การปฎิบัติตอผูถือหุน และผูลงทุน 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามท่ีจะพัฒนากิจการให
เจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุน และผูลงทุนอยางตอเน่ือง
และยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน จึงกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1.1.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ 
และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 

1.1.2 นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดย
สม่ําเสมอ และครบถวนตามความจริง 

1.1.3 แจงใหผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตขององคกร ท้ังในดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
ความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ 

1.1.4 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืนโดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือ
ดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร 
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1.2 การปฏิบัติตอลูกคา 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคญั จึงไดนํามาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:  2015 เขามาใชใน
องคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา “เราจะสรางความประทับใจใหลูกคา ดวยบริการท่ีรวดเร็ว เนนสินคาคุณภาพ พรอม
พัฒนาบุคลากร ดวยการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเน่ือง” 

1.3 การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหนี ้

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือ เจาหน้ี ดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความ
เกื้อหนุนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย ใหการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหน้ีอยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพ่ือบรรลุผล
ประโยชนรวมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1.3.1 ไมดําเนินการท่ีทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหน้ี กรณีท่ีมีขอมูลวามีการดําเนินการท่ีไมสุจริตเกิดขึ้น ตอง
เปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ เจาหน้ี เพ่ือรวมกันแกไขปญหาอยางรวดเร็ว และยุติธรรม 

1.3.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีตอคูคา และ/หรือ เจาหน้ีอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจง
ใหคูคา และ/หรือ เจาหน้ีทราบเพ่ือหาแนวทางแกไข 

1.4 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกติกาการแขงขันท่ียุติธรรม ไมแสวงหา
ขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1.4.1 ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีด ี

1.4.2 ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง 

1.4.3 ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล 

1.5 การปฏิบัติตอพนักงาน 

บริษัทฯ น้ันใหความสําคัญกับพนักงาน ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริม และผลักดันใหองคกรบรรลุ
ถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกจิ ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีสภาพการจางท่ียุติธรรม มี
สวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังน้ี 

1.5.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

1.5.2 จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

1.5.3 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

1.5.4 ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน 
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1.5.5 การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ันเปนเกณฑ 

1.5.6 ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ 

1.5.7 หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือ
คุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

1.5.8 พนักงานมีสิทธิในการรองเรียน กรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด 

1.5.9 รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

1.6 การปฏิบัติตอราชการ 

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ ขอบังคับ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ และเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจท่ัวไป  บริษัทฯ จะสรางสัมพันธอันดีตอหนวย
ราชการ และองคกรท่ีเกี่ยวของในการใหขอมูล  โดยจะปฏิบัติอยางระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ ประเทศชาติ 
และสวนรวม  

1.7 การปฏิบัติตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม  

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัยและส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม  และคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1.7.1 ดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานคุณภาพ  ความมั่นคง ความปลอดภัย ชีวอนามัย  ส่ิงแวดลอม   และการจัด
การพลังงาน รวมท้ังสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนตอสังคมและชนรุนหลัง  

1.7.2 ไมกระทําการใดๆ ท่ีสงผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด  

1.7.3 ไมสงเสริมกิจกรรมใดๆ ท่ีเปนภัยตอสังคมหรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือ เปนการสงเสริมอบายมุข 

1.7.4 สรางจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกระดับอยาง
ตอเน่ือง  

1.7.5 รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และจัดใหมีระบบรองทุกขในเร่ืองท่ีอาจมีผลตอชุมชน  และแจงผลการ
ดําเนินงานใหผูรองทุกขใหทราบในเวลาอันควร  อันสงเสริมใหบริษัทฯ และชุมชนเอ้ือประโยชนตอกันและกัน 
และสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน 

1.7.6 ใหการตอบสนองอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตอเหตุการณท่ีผลประทบตอชุมชน และส่ิงแวดลอม อัน
เน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  โดยใหความรวมมืออยางเต็มท่ีกับเจาหนาท่ี ภาครัฐ และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  

1.7.7 คืนกําไรสวนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีสวนสรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 
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 (2) จรรยาบรรณวาดวยการเคารพหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

 บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากล เปนหลักปฏิบัติรวมกัน โดยคํานึงถึงศักดิศ์รีของความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาค บริษัทฯ จะไมกระทําการใดๆ และไมสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด โดยหมั่นตรวจตรา
ดูแลมิใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน ท้ังน้ีไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

2.1 บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงขอจํากัดของ
กฎหมายแรงงานในแตละประเทศท่ีเขาไปดําเนินธุรกิจ โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
ตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติตอบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุอัน
เน่ืองมาจากความเหมือน หรือความแตกตางของถิ่นกําเนิด เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล หรือสถานะอ่ืนใดท่ีไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน รวมถึง
เคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล และคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

2.2 บริษัทฯ ตองหมั่นตรวจตราดูแลมิใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงการเขารวมและการยอมรับหลักปฏิบัติท่ีเปนประโยชนตอสังคมโลก เชน หลักสิทธิมนุษยชนขององคการ
สหประชาชาติ เปนตน 

2.3 บริษัทฯ ตองใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล แกบุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือนําไปปฏิบัติเปนสวน
หน่ึงในการดําเนินงาน และไมสนับสนุนกิจการ และ/หรือ กิจกรรมท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

(3) จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ และการเคารพ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถ่ิน 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติ ระเบียบ ขอบังคับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวของในทุก
พ้ืนท่ีท่ีเขาไปดําเนินธุรกิจ รวมถงึการเคารพความแตกตางดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถิ่น บุคลากร
ของบริษัทฯ จึงตองศึกษา ทําความเขาใจ เคารพ ไมฝาฝนกฎหมายฯ ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง และเปนธรรมตอทุกฝาย และไม
กระทําการใดๆ อันเปนการขดัตอวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีน้ันๆ รวมท้ังแจงขอรองเรียนและเบาะแส เมื่อพบเห็นการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายฯ ท้ังน้ีไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

3.1 บุคลากรของบริษัทฯ ตองศึกษาและทําความเขาใจกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแตละพ้ืนท่ี หรือ
ประเทศปลายทางกอนการเดินทาง รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหถี่ถวน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพ่ือใหแนใจวาสินคาตัวอยาง สินคา
และอุปกรณท่ีนําไปดวย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงคของการเดินทางและการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง 
ไมผิดกฎหมายหรือไมขัดของตอขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ท้ังน้ี หากไมแนใจใหขอ
คําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา และหามปฏิบัติไปตามความเขาใจของตนเอง โดยไมมีคําแนะนํา 

3.2 บริษัทฯ เคารพตอขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นในทุกประเทศท่ีบริษัทฯ เขาไปลงทุน โดย
ดําเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายในแตละประเทศหรือทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ ดวยตระหนักเสมอวากฎหมาย กฎเกณฑ 
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ในแตละทองถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 
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3.3 บุคลากรของบริษัทฯ จะไมใหการชวยเหลือ สนับสนุนการกระทําท่ีเปนการหลีกเล่ียง หรือฝาฝนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ เมื่อพบวาระเบียบ 
ขอกําหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือหนังสือส่ังการของบริษัทฯ แตกตางจากท่ีบังคับใชในพ้ืนท่ีหรือประเทศน้ันๆ ให
ปรึกษาหนวยงานท่ีเกี่ยวของกอนดําเนินการใดๆ 

 3.4 เมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑตางๆ ใหรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา หนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือชองทางรับเร่ืองรองเรียนตาม “มาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแส” 

และในกรณีท่ีเห็นวาเปนเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญใหรายงานผูบังคับบัญชาโดยทันที 

 (4) จรรยาบรรณวาดวยการรักษาความลับ และการใชขอมูลภายใน 

 การปองกนัขอมูลภายในมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของบริษัทฯ รวมท้ังมีความสําคัญตอความมั่นคงในอาชีพ
การงานของบุคลากรทุกคนดวย เพ่ือใหการใหขอมูลขาวสารตอบุคคลภายนอกเปนไปในแนวทางท่ีจะไมเกิดผลเสียหายตอธุรกิจ
และชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดใหมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอมูลภายใน และบุคลากรของบริษัทฯ จึงตองรักษาขอมูล
ภายในไวเปนความลับ ไมนําขอมูลไปใชเพ่ือผลประโยชนสวนตน แมพนสภาพหรือส้ินสุดการปฏิบัติหนาท่ีไปแลว ท้ังน้ีไดกําหนด
เปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

4.1 บุคลากรของบริษัทฯ ควรรักษาขอมูลภายในและเอกสารท่ีไมสามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอก อันนําไปสูการแสวงหา
ผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพองในทางมิชอบ เชน ขอมูลท่ีมีผลกระทบตอราคาหุน ความลับทางการ
คา สูตรการประดิษฐคิดคนตางๆ ซึ่งถือเปนสิทธิของบริษัทฯ 

4.2 บุคลากรของบริษัทฯ จะไมนําขอมูลท่ีเปนความลับไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือบุคคลอ่ืน 

4.3 บุคลากรของบริษัทฯ ท่ีไดรับหรือทํางานเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล ตองเก็บรักษา หรือใชขอมูลดังกลาวอยาง
ระมัดระวัง 

4.4 บริษัทฯ กําหนดใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคูสัญญาและขอตกลงท่ีมีไวกับคูสัญญา ถือเปนความลับท่ีไมอาจเปดเผยให
บุคคลอ่ืน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ และคูสัญญาเทาน้ัน 

4.5 บริษัทฯ ควรจัดใหมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอมูลบริษัทฯ ภายในฝายหรือแผนกของตนอยางรัดกุม เพ่ือปองกัน
ไมใหขอมูลภายในท่ีสําคัญของบริษัทฯ เปดเผยออกสูภายนอกกอนการเผยแพรอยางเปนทางการ โดยใหถือวามาตรการ
และระบบควบคุมน้ี เปนสวนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัทฯ ดวย 

4.6 บริษัทฯ มอบหมายใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาในลําดับข้ันตางๆ ท่ีจะตองควบคุมดูแลไมใหมี
การร่ัวไหลของขอมูล และขาวสารท่ีสําคัญของบริษัทฯ ออกสูภายนอก โดยบุคลากรในสายบังคับบัญชาของตนกอนการ
เผยแพรขอมูลอยางเปนทางการของบริษัทฯ 

4.7 การใชขอมูลภายในรวมกันของบุคลากรจะตองอยูในกรอบหนาท่ี และความรับผิดชอบเทาท่ีบุคลากรพึงไดรับมอบหมาย
เทาน้ัน 

4.8 บุคลากรของบริษัทฯ จะไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับของบริษัทฯ แมพนสภาพหรือส้ินสุดการปฏิบัติหนาท่ีไปแลว 
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4.9 กรณีถูกถามหรือขอใหเปดเผยขอมูลในสวนท่ีอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ ใหปฏิเสธการแสดงความเห็นตางๆ ดวย
ความสุภาพและแนะนําใหสอบถามจากหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลน้ันโดยตรง 
เพ่ือใหการใหขอมูลถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

(5) จรรยาบรรณวาดวยการสื่อสารทางการตลาด 

 การส่ือสารทางการตลาด มีสวนสําคัญในการสรางคานิยมท่ีดีของบริษัทฯ ตอสังคม โดยแนะนํานวัตกรรมของบริษทัฯ ไปสู
ประชาชน ตองเปนไปตามความเปนจริง ขอมูลไมบิดเบือนหรือไมสมบูรณ และคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูเกี่ยวของและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม ท้ังน้ีไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

5.1 การส่ือสารทางการตลาดตองเปนไปตามความเปนจริง และคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม 

5.2 บริษัทฯ ควรละเวนการใหขอมูลท่ีบิดเบือนหรือบกพรองไมสมบูรณ และการโฆษณาท่ีเปนเท็จหรือท่ีอาจกอใหเกิดการเขาใจผิด 

5.3 บริษัทฯ ควรละเวนการโฆษณา หรือใหขาวสารตอส่ือมวลชนท่ีบิดเบือนความจริง หรือผิดวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม 
หรือเปนการใหรายปายสีคูแขงขัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(6) จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสนิทางปญญา 

 ทรัพยสินทางปญญาถือเปนทรัพยสินท่ีมีคามากท่ีสุดอยางหน่ึงของบริษัทฯ และสําคัญตอการรักษาความไดเปรียบในการ
แขงขันในเชิงธุรกิจ ท้ังเอกลักษณตราสินคา ประกอบดวยชื่อของบริษัทฯ โลโก ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมาย
การบริการ ความลับทางการคา ขั้นตอนทํางาน นวัตกรรม เน้ือหา และสิทธิโดยชอบธรรมตางๆ เปนเร่ืองสําคัญอยางมากท่ีบริษัทฯ 
จะตองปกปองทรัพยสินเหลาน้ีและใหเกียรติตอทรัพยสินเชนน้ีของบุคคลอ่ืนดวย โดยการไมละเมิดหรือนําสิทธิของทรัพยสินทาง
ปญญาไปใชในทางท่ีผิด และดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย ขอบังคับในทุกประเทศท่ีบริษัทฯ เขาไปลงทุน ท้ังน้ีไดกําหนด
เปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

6.1 บริษัทฯ ตองดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับในทุกประเทศท่ีบริษัทฯ เขาไปลงทุน รวมถึงขอผูกพันตาม
สัญญาท่ีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีถูกตอง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา และขอมูลกรรมสิทธิ์อ่ืนๆ 

6.2 บริษัทฯ จะไมละเมิดหรือนําสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีถูกตองไปใชในทางท่ีผิด 

6.3 บุคลากรของบริษัทฯ ท่ีมีหนาท่ีรักษาความลับทางการคา สูตรลับทางการคา กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ หรือวิธีการ
ประกอบธุรกิจท่ีเปนความลับ จะตองรักษาความลับน้ันๆ ใหปลอดภัยท่ีสุด และปองกันมิใหขอมูลเหลาน้ันร่ัวไหล 

6.4 บุคลากรของบริษัทฯ ตองเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน ไมนําผลงานของผูอ่ืนแมเพียงบางสวนไปใชเปน
ประโยชนสวนตน โดยไมไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของงานเสียกอน 
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(7) จรรยาบรรณวาดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 บริษัทฯ จัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ โดยบุคลากรของบริษัทฯ ตองใชส่ิงเหลาน้ี
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพภายใตขอกําหนดของกฎหมาย คําส่ัง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีทางบริษัทฯ กําหนด เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และระมดัระวังมิใหเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ หรือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังน้ีไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

7.1 บุคลากรของบริษัทฯ ตองปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอง หากปฏิบัติหนาท่ีบนเคร่ือง
คอมพิวเตอรภายนอกสํานักงาน ใหตรวจสอบลิขสิทธิ์กอนทุกคร้ัง หามติดตั้งหรือใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีลิขสิทธ์ิ
ไมถูกตองในสํานักงานเด็ดขาด 

7.2 บุคลากรของบริษัทฯ ตองเก็บรักษารหัสผานของตนใหเปนความลับไมบอกบุคคลอ่ืน เพ่ือปองกันไมใหบุคคลอ่ืนเขาถึง
รหัสผานของตน รวมท้ังไมใชอินเตอรเน็ตหรือเขาไปยังเว็บไซตท่ีไมคุนเคย อันอาจกอใหเกิดอันตรายตอระบบ
คอมพิวเตอรของบริษัทฯ 

7.3 บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมิด หรือรบกวนการทํางานของผูอ่ืน ท้ังน้ี บริษัทฯ จัดใหมีการ
รักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลองตามมาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบดงักลาว 

7.4 บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมใชคอมพิวเตอรในการสอดแนม หรือแกไข เปดดูในแฟมของผูอ่ืน หรือสรางหลักฐานท่ีเปนเท็จ 

อันอาจกอใหเกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสาร 

7.5 บุคลากรของบริษัทฯ ใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือกิจกรรมสวนตัวไดตามสมควร แตไมนําไปใช
ในเชิงธรุกิจสวนตัว ไมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังไมรบกวนประสิทธิภาพการทํางาน และสราง
ความรําคาญแกผูอ่ืน 

7.6 บุคลากรของบริษัทฯ ใชอีเมลและอินเตอรเน็ตท่ีจัดให เพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ อยางระมัดระวัง และไมนํามาซึ่งความเส่ือม
เสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และไมใชชื่อหรือตราของบริษัทฯ ในส่ืออิเล็กทรอนิกสสาธารณะ 

7.7 บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมคัดลอกโปรแกรมผูอ่ืนท่ีมีลิขสิทธิ ์
7.8 บุคลากรของบริษัทฯ มีหนาท่ีดูแลบุคลากรภายนอกในการเขาถึงแฟมขอมูลและโปรแกรมเทาท่ีจําเปนตอการทํางาน 

และปฏิบัติตามกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางเครงครัด 

7.9 หากบริษัทฯ พบวาบุคลากรของบริษัทฯ มีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฎวาเปนจริง จะไดรับการพิจารณา
ลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

(8) จรรยาบรรณวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทน
ทางธุรกิจ (ถามี) จะไมกระทํา หรือเขาไปมีสวนรวม หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ  เพ่ือประโยชนทางตรงและ
ทางออม ตอตนเอง และผูเกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอใหสินบน ท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงนิ แก
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน คูคา ท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย   
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หากพบเห็นการกระทํา เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิดกฎหมาย  รวมท้ังการกระทําใด ๆ ท่ีอาจสอถึงการ
ทุจริตคอรรัปชั่น  หรือไมปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น พนักงานจะไมเพิกเฉย และจะดําเนินการตามขั้นตอนท่ี
บริษัทฯ กําหนด  เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาท่ี ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการสอบทาน และทบทวน
การปฏิบัติตาม มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ขอบังคับ  และกฏหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

หลักปฏิบัติและติดตามใหมีการปฏิบัติ 

 บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะตองรับทราบ และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกจิของบริษัทฯ  

 โดยบริษัทฯ จะสงเสริมพัฒนาใหความรูความเขาใจในเร่ืองน้ีแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยัง
กําหนดใหผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเร่ืองสําคัญในการสงเสริมใหพนักงานภายใตการบังคับบัญชา ใหมี
ความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด 

 บริษัทฯ จะไมดําเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขัดกับจรรยาบรรณธุรกิจ  โดย 

 หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติตางๆ หรือละเวนการปฏิบัติใดๆ อันถือวาเปน
การฝาฝนกฎเกณฑของจรรยาบรรณดังกลาว จะตองถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามลักษณะแหงความผิด หรือความหนักเบาของ
การกระทําผิด หรือรายแรงท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งการลงโทษอาจจะเปนไปตามขอหน่ึงขอใด หรือหลายขอรวมกันก็ได ตามระเบียบขอบังคับ
ของบริษัทฯ 

 หากมีการกระทําท่ีเชือ่ไดวาทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาสงเร่ืองให
เจาหนาท่ีรัฐดําเนินการตอไป 

 หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิไดกําหนดไวใน
ในเอกสารฉบับน้ี ใหตั้งคําถามเกี่ยวกับการกระทําน้ันกับตนเองดังตอไปน้ี 

• การกระทําน้ันขัดตอกฎหมายหรือไม 
• การกระทําน้ันสงผลเสียตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม 
• การกระทําน้ันสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม 
• การกระทําน้ันเปนท่ียอมรับ และสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม 

 หากพบวามีความเส่ียงตอขอหน่ึงขอใดขางตน อาจปรึกษากรณีดังกลาวตอผูบังคับบัญชาอีกทางหน่ึงเพ่ือใหเกิดความ
สุขุมรอบคอบ 
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ท้ังน้ี หากพนักงานหรือบุคคลท่ัวไปพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือ จรรยาบรรณธุรกิจ ใหแจงขอรองเรียนหรือขอ
กลาวหาไปยังชองทางตางๆ ตามท่ีระบุไวในมาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแสของบริษัทฯ ดังตอไปน้ี 

• จดหมาย  เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
   เลขท่ี 19/20-22 ซอยศูนยวิจยั ถนนพระราม 9   

   แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

• อีเมล      chairac@harn.co.th 

• ทางเว็ปไซต   www.harn.co.th 

โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพ่ือคุมครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผูแจงขอรองเรียนหรือขอ
กลาวหาดังกลาว 
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