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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกทาน

บริษัทไดจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบและยึดถือเปน
แนวทางในการปฎิบัติหนาที่การงานของตนเอง และมีการปรับปรุงตอมาอีกหลายครั้ง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับบริษัท
และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป บัดนี้คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรปรับปรุงเนื้อหา ใหมีความชัดเจนและสอดคลอง
กับนโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ที่ปรับปรุงพรอมกันในครั้งนี้
เปนที่ทราบกันดีวาการกระทําใดๆ เกิดจากจิตสํานึก ความเชื่อ จึงเปนภารกิจสําคัญ ที่บริษัทฯ จะตองปลูกฝง
จรรยาบรรณธุรกิจใหหยั่งรากลึกลงในใจของพนักงานทุกคน ซึ่งจะสงผลใหการกระทําใดๆ ของพวกเราทุกคน ปฏิบัติได
โดยไมลังเลในกรอบแหงจรรยาบรรณธุรกิจที่ยึดถือปฏิบัติ ตามคํากลาวของทานศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ที่กลาว
วา “สิ่งที่ถูกตอง คือ ถูกตอง แมไมมีใครทําสิ่งนั้น สิ่งที่ผิด คือ ผิด แมทุกคนทําสิ่งนั้น”
ในนามของคณะกรรมการบริษัท หวังเปนอยางยิ่งวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุม หุนสวนทางธุรกิจ ตัวแทนของบริษัท จะยึดถือจรรยาบรรณธุรกิจนี้เปน
แนวทางในการปฏิบั ติงาน อันจะชวยสรางความดีงามอย างยั่งยืนตอตนเอง และส งตอความยั่งยืนสูครอบครัว เพื่ อน
รวมงาน บริษัท และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมในสังคม ใหทุกภารกิจเคลื่อนที่ไปอยางโปรงใส มีจริยธรรม อันจะสงผลให
เกิดการเติบโตอยางยั่งยืนตอๆ ไปในอนาคต

- ลงนาม -

- ลงนาม -

(ดร.ถกล นันธิราภากร)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายวิรัฐ สุขชัย)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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จรรยาบรรณธุรกิจ
ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความนาเชื่อถือ
ในการบริหารจัดการ ดวยยึดหลักการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกรดวยความเปนธรรม รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอกที่เปนมาตรฐาน
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว รวมถึงมี
แนวทางในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ บนพื้ น ฐานของความรับ ผิ ด ชอบ ความโปร งใส และความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริต บริษั ท ฯ จึ งได กํ าหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติในการทํางาน ดังนี้

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน
(1) การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องการเคารพ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และเคารพจารีตประเพณีที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
1.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับในการทํางานของบริษัทฯ อยางเครงครัด
(2) การปฏิบตั ติ น
2.1 มั่นในคุณธรรมและความถูกตองเที่ยงธรรม ตองไมแสวงหาตําแหนง ความดีความชอบหรือผลประโยชนอื่นใดโดยมิชอบ
จากผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด
2.2 ละเวนจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง ไมประพฤติในทางที่อาจจะทําใหเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเองและ
ของบริษัทฯ เชน ไมเสพสุราเปนนิจ ไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท ไมกระทําตนเปนคนมีหนี้สินรุงรัง ไมหมกมุนใน
การพนัน เปนตน
2.3 ไมประกอบอาชีพ หรือ วิชาชีพ หรือกระทําการอันใดอันจะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ หรือ ชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ
2.4 หลีกเลี่ยงการนําเอาขอมูลหรือเรื่องราวของบุคลากรอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติงานหรือเรื่องสวนตัวไป
เปดเผย หรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคลากรหรือภาพพจนของบริษัทฯ
2.5 รักษาและรวมสรางใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
(3) การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความขยัน หมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร มีวินัย
และยึดมั่นในชื่อเสียง ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
3.1 ปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบดวยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจและเอาใจใส อุทิศตนใหกับงานของบริษัทฯ อยางเต็ม
กําลังความสามารถ และมุงมั่นสูความสําเร็จของงาน เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และเครงครัดตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะ
เสริมสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
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3.2 ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความรู ความสามารถอยางเต็มที่ อีกทั้งมีความสํานึกในหนาที่และมีความรับผิดชอบ
ตอผลของการปฏิบัติหนาที่
3.3 ใชเวลาในการปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามที่กําหนด รวมทั้งไมกระทํา หรือชักจูงผูอื่นใหใช
เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ
3.4 พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม หมั่นฝกฝน ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ นํามาชวย
พัฒนาการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
3.5 พนักงานที่เปนผูบังคับบัญชา ปฏิบัติกับผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาดวยความสุภาพ มีน้ําใจ และมีมนุษยสัมพันธ
อันดี เปนผูนําและแบบอยางที่ดี เอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานการปฏิบัติงาน สรางขวัญกําลังใจ และยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานอง
คลองธรรม
3.6 พนักงานที่เปนผูใตบังคับบัญชา ไมแสดงความกาวราว กระดางกระเดื่อง หรือกระทําตนเปนปรปกษตอผูบังคับบัญชา
ใหเกียรติ และรูจักกาละเทศะ ไมกระทําการใดๆ อันเปนการไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา
3.7 รว มใจกั น เสริม สราง ปกป อ ง และรัก ษาชื่อ เสี ยงของบริษั ท ฯ ด วยการมี ทั ศ นคติ และเป น พนั ก งานที่ ดี ของบริษั ท ฯ
แสดงออกดวยความชื่นชม และภูมิใจ รวมทั้งเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯ ตอสาธารณชน
(4) การรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของบริษัท ฯ ตอบุ คคลภายนอก ไมวาจะเพื่ อ
ประโยชนใดๆ ก็ตาม ซึ่งอาจสงผลกระทบใหบริษัทฯ ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
4.1 ไมแสวงหาประโยชนใหตนเอง หรือผูอื่น โดยใชขอมูลของบริษัทฯ พึงใชขอมูลเพื่อประโยชนของบริษัทฯ เทานั้น
4.2 ไมเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ที่ยังไมควรเปดเผย เวนแตเปนขอมูลที่ผูมีอํานาจอนุมัติใหเปดเผยได หรือเปนขอมูลที่
เผยแพรตอสาธารณชนแลว
4.3 ไมเปดเผยขอมูลเชิงธุรกิจตอคูแขงขัน แมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
(5) การรักษาทรัพยสินของบริษทั ฯ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่รับผิดชอบในการใชทรัพยากร และทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
5.1 ใชทรัพยสินของบริษัทฯ อยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด
5.2 ดูแล รักษาทรัพยสินของบริษัทฯ ใหอยูในสภาพดี มิใหชํารุด สูญหาย เพื่อประโยชนในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
5.3 ไมนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน หรือเอื้อประโยชนตอบุคคลอื่น
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(6) การใชสิทธิทางสังคม และการเมือง
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีสิทธิ และเสรีภาพที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมได โดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ
อันเปนการไมถูกตอง ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ทําใหสังคมไมสงบสุข และรักษาไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงตน ใหเปนที่ยอมรับ
ตามควรแกสถานะในสังคมและชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
6.1 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สงเสริมใหใชสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
6.2 ไมกระทําการใดๆ อันอาจจะทําใหเขาใจไดวา บริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ หรือใหการสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรค
การเมืองใด

หมวดที่ 2 จรรยาบรรณของบริษัท
(1) จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียดวยความเปนธรรม
1.1 การปฎิบัติตอผูถือหุน และผูลงทุน
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให
เจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุน และผูลงทุนอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน จึงกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ
และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม
1.1.2 นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม่ําเสมอ และครบถวนตามความจริง
1.1.3 แจงใหผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตขององคกร ทั้งในดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ
1.1.4 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่นโดยใชขอมูลของบริษั ทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือ
ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร
1.2 การปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ จึงไดนํามาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 เขามาใชใน
องคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา “เราจะสรางความประทับใจใหลูกคา ดวยบริการที่รวดเร็ว เนนสินคาคุณภาพ พรอม
พัฒนาบุคลากร ดวยการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง”
1.3 การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือ เจาหนี้ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความ
เกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย ใหการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
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หลี กเลี่ ยงสถานการณ ที่ ทําให เกิด ความขัด แย งทางผลประโยชน รวมทั้ งปฏิบั ติ ต ามพั น ธสัญ ญาอยางเครงครัด เพื่ อบรรลุ ผ ล
ประโยชนรวมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.3.1 ไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้ กรณีที่มีขอมูลวามีการดําเนินการที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตอง
เปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้ เพื่อรวมกันแกไขปญหาอยางรวดเร็ว และยุติธรรม
1.3.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจง
ใหคูคา และ/หรือ เจาหนีท้ ราบเพื่อหาแนวทางแกไข
1.4 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกาการแขงขันที่ยุติธรรม ไมแสวงหา
ขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.4.1 ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
1.4.2 ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง
1.4.3 ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล
1.5 การปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทฯ นั้นใหความสําคัญกับพนักงาน ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริม และผลักดันให
องคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจาง
ที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้
1.5.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
1.5.2 จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
1.5.3 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.5.4 ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
1.5.5 การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเปนเกณฑ
1.5.6 ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
1.5.7 หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
1.5.8 พนักงานมีสิทธิในการรองเรียน กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
1.5.9 รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
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1.6 การปฏิบัติตอราชการ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒ นาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป บริษัทฯ จะสรางสัมพันธอันดีตอหนวย
ราชการ และองคกรที่เกี่ยวของในการใหขอมูล โดยจะปฏิบัติอยางระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนของบริษัทฯ ประเทศชาติ
และสวนรวม
1.7 การปฏิบัติตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ที่
เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ความมั่ น คง สุ ข อนามั ย และสิ่ ง แวดล อ มอย า งถู ก ต อ งเหมาะสม และคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ มี ต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.7.1 ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามมาตรฐานคุ ณ ภาพ ความมั่ น คง ความปลอดภั ย ชี ว อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม และการจั ด
การพลังงาน รวมทั้งสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนตอสังคมและชนรุนหลัง
1.7.2 ไมกระทําการใดๆ ที่สงผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกินกวาที่กฎหมายกําหนด
1.7.3 ไมสงเสริมกิจกรรมใดๆ ที่เปนภัยตอสังคมหรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือ เปนการสงเสริมอบายมุข
1.7.4 สรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง
1.7.5 รับฟ งความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และจัดใหมีระบบรองทุกขในเรื่องที่อาจมีผลตอชุมชน และแจงผลการ
ดําเนินงานใหผูรองทุกขใหทราบในเวลาอันควร อันสงเสริมใหบริษัทฯ และชุมชนเอื้อประโยชนตอกันและกัน
และสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
1.7.6 ใหการตอบสนองอยางรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพตอเหตุการณ ที่ผลประทบตอชุมชน และสิ่งแวดลอม อัน
เนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยใหความรวมมืออยางเต็มที่กับเจาหนาที่ ภาครัฐ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
1.7.7 คืนกําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
(2) จรรยาบรรณวาดวยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากล เปนหลักปฏิบัติรวมกัน โดยคํานึงถึงศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาค บริษัทฯ จะไมกระทําการใดๆ และไมสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด โดยหมั่นตรวจตรา
ดูแลมิใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนีไ้ ดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
2.1 บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงขอจํากัดของ
กฎหมายแรงงานในแตละประเทศที่เขาไปดําเนินธุรกิจ โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
ตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติตอบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุอัน
เนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกตางของถิ่นกําเนิด เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความ
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คิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล หรือสถานะอื่นใดที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน รวมถึง
เคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล และคุมครองขอมูลสวนบุคคล
2.2 บริษัทฯ ตองหมั่นตรวจตราดูแลมิใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมถึ งการเข ารวมและการยอมรับ หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ เป น ประโยชน ต อ สั งคมโลก เช น หลั ก สิท ธิม นุ ษ ยชนขององค ก าร
สหประชาชาติ เปนตน
2.3 บริษัทฯ ตองใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล แกบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อนําไปปฏิบัติเปนสวน
หนึ่งในการดําเนินงาน และไมสนับสนุนกิจการ และ/หรือ กิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
(3) จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ และการเคารพ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถิ่น
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติ ระเบียบ ขอบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของในทุก
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพความแตกตางดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถิ่น บุคลากร
ของบริษัทฯ จึงตองศึกษา ทําความเขาใจ เคารพ ไมฝาฝนกฎหมายฯ ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง และเปนธรรมตอทุกฝาย และไม
กระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ รวมทั้งแจงขอรองเรียนและเบาะแส เมื่อพบเห็นการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายฯ ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
3.1 บุคลากรของบริษัทฯ ตองศึกษาและทําความเขาใจกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแตละพื้นที่ หรือ
ประเทศปลายทางกอนการเดินทาง รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
หนาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหถี่ถวน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อใหแนใจวาสินคาตัวอยาง สินคา
และอุปกรณที่นําไปดวย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงคของการเดินทางและการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง
ไมผิดกฎหมายหรือไมขัดของตอขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ทั้งนี้ หากไมแนใจใหขอ
คําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา และหามปฏิบัติไปตามความเขาใจของตนเอง โดยไมมีคําแนะนํา
3.2 บริษัทฯ เคารพตอขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นในทุกประเทศที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน โดย
ดําเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายในแตละประเทศหรือทองถิ่นที่เกี่ยวของ ดวยตระหนักเสมอวากฎหมาย กฎเกณฑ
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ในแตละทองถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกตางกัน
3.3 บุคลากรของบริษัทฯ จะไมใหการชวยเหลือ สนับสนุนการกระทําที่เปนการหลีกเลี่ยง หรือฝาฝนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อพบวาระเบียบ
ขอกําหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือหนังสือสั่งการของบริษัทฯ แตกตางจากที่บังคับใชในพื้นที่หรือประเทศนั้นๆ ให
ปรึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของกอนดําเนินการใดๆ
3.4 เมื่ อ พบเห็ น การฝ า ฝ น หรื อ การไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บและกฎเกณฑ ต า งๆ ให ร ายงานต อ
ผูบังคับบัญชา หนวยงานที่เกี่ยวของหรือชองทางรับเรื่องรองเรียนตาม “มาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแส”
และในกรณีที่เห็นวาเปนเรื่องที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญใหรายงานผูบังคับบัญชาโดยทันที
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(4) จรรยาบรรณวาดวยการรักษาความลับ และการใชขอ มูลภายใน
การปองกันขอมูลภายในมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของบริษัทฯ รวมทั้งมีความสําคัญตอความมั่นคงในอาชีพ
การงานของบุคลากรทุกคนดวย เพื่อใหการใหขอมูลขาวสารตอบุคคลภายนอกเปนไปในแนวทางที่จะไมเกิดผลเสียหายตอธุรกิจ
และชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดใหมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอมูลภายใน และบุคลากรของบริษัทฯ จึงตองรักษาขอมูล
ภายในไวเปนความลับ ไมนําขอมูลไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตน แมพนสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ไปแลว ทั้งนี้ไดกําหนด
เปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
4.1 บุคลากรของบริษัทฯ ควรรักษาขอมูลภายในและเอกสารที่ไมสามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอก อันนําไปสูการแสวงหา
ผลประโยชนเพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพองในทางมิชอบ เชน ขอมูลทีม่ ีผลกระทบตอราคาหุน ความลับทางการ
คา สูตรการประดิษฐคิดคนตางๆ ซึ่งถือเปนสิทธิของบริษัทฯ
4.2 บุคลากรของบริษัทฯ จะไมนําขอมูลทีเ่ ปนความลับไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น
4.3 บุค ลากรของบริษั ท ฯ ที่ ไดรับ หรือทํ างานเกี่ ยวข องกับ ขอ มู ลสวนบุ ค คล ต องเก็บ รักษา หรือ ใชข อมู ลดั งกล าวอยา ง
ระมัดระวัง
4.4 บริษัทฯ กําหนดใหขอมูลที่เกี่ยวของกับคูสัญญาและขอตกลงที่มีไวกับคูสัญญา ถือเปนความลับที่ไมอาจเปดเผยให
บุคคลอื่น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ และคูสัญญาเทานั้น
4.5 บริษัทฯ ควรจัดใหมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอมูลบริษัทฯ ภายในฝายหรือแผนกของตนอยางรัดกุม เพื่อปองกัน
ไมใหขอมูลภายในที่สําคัญของบริษัทฯ เปดเผยออกสูภายนอกกอนการเผยแพรอยางเปนทางการ โดยใหถือวามาตรการ
และระบบควบคุมนี้ เปนสวนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ ดวย
4.6 บริษัทฯ มอบหมายใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาในลําดับขั้นตางๆ ที่จะตองควบคุมดูแลไมใหมี
การรั่วไหลของขอมูล และขาวสารที่สําคัญของบริษัทฯ ออกสูภายนอก โดยบุคลากรในสายบังคับบัญชาของตนกอนการ
เผยแพรขอมูลอยางเปนทางการของบริษัทฯ
4.7 การใชขอมูลภายในรวมกันของบุคลากรจะตองอยูในกรอบหนาที่ และความรับผิดชอบเทาที่บุคลากรพึงไดรับมอบหมาย
เทานั้น
4.8 บุคลากรของบริษัทฯ จะไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของบริษัทฯ แมพนสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ไปแลว
4.9 กรณีถูกถามหรือขอใหเปดเผยขอมูลในสวนที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบ ใหปฏิเสธการแสดงความเห็นตางๆ ดวย
ความสุภาพและแนะนําใหสอบถามจากหนวยงานที่ไดรับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลนั้นโดยตรง
เพื่อใหการใหขอมูลถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
(5) จรรยาบรรณวาดวยการสื่อสารทางการตลาด
การสื่อสารทางการตลาด มีสวนสําคัญในการสรางคานิยมที่ดีของบริษัทฯ ตอสังคม โดยแนะนํานวัตกรรมของบริษทั ฯ ไปสู
ประชาชน ตองเปนไปตามความเปนจริง ขอมูลไมบิดเบือนหรือไมสมบูรณ และคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูเกี่ยวของและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
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5.1 การสื่อสารทางการตลาดตองเปนไปตามความเปนจริง และคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม
5.2 บริษัทฯ ควรละเวนการใหขอมูลที่บิดเบือนหรือบกพรองไมสมบูรณ และการโฆษณาที่เปนเท็จหรือที่อาจกอใหเกิดการเขาใจผิด
5.3 บริษัทฯ ควรละเวนการโฆษณา หรือใหขาวสารตอสื่อมวลชนที่บิดเบือนความจริง หรือผิดวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม
หรือเปนการใหรายปายสีคูแขงขัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(6)

จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสนิ ทางปญญา

ทรัพยสินทางปญญาถือเปนทรัพยสินที่มีคามากที่สุดอยางหนึ่งของบริษัทฯ และสําคัญตอการรักษาความไดเปรียบในการ
แขงขันในเชิงธุรกิจ ทั้งเอกลักษณตราสินคา ประกอบดวยชื่อของบริษัทฯ โลโก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
การบริการ ความลับทางการคา ขั้นตอนทํางาน นวัตกรรม เนื้อหา และสิทธิโดยชอบธรรมตางๆ เปนเรื่องสําคัญอยางมากที่บริษัทฯ
จะตองปกปองทรัพยสินเหลานี้และใหเกียรติตอทรัพยสินเชนนี้ของบุคคลอื่นดวย โดยการไมละเมิดหรือนําสิทธิของทรัพยสินทาง
ปญญาไปใชในทางที่ผิด และดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย ขอบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน ทั้งนี้ไดกําหนด
เปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
6.1 บริษัทฯ ตองดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน รวมถึงขอผูกพันตาม
สัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ถูกตอง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา และขอมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
6.2 บริษัทฯ จะไมละเมิดหรือนําสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ถูกตองไปใชในทางที่ผิด
6.3 บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหนาที่รักษาความลับทางการคา สูตรลับทางการคา กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ หรือวิธีการ
ประกอบธุรกิจที่เปนความลับ จะตองรักษาความลับนั้นๆ ใหปลอดภัยที่สุด และปองกันมิใหขอมูลเหลานั้นรั่วไหล
6.4 บุคลากรของบริษัทฯ ตองเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมนําผลงานของผูอื่นแมเพียงบางสวนไปใชเปน
ประโยชนสวนตน โดยไมไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของงานเสียกอน
(7) จรรยาบรรณวาดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษัทฯ จัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ โดยบุคลากรของบริษัทฯ ตองใชสิ่งเหลานี้
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพภายใตขอกําหนดของกฎหมาย คําสั่ง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทางบริษัทฯ กําหนด เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และระมัดระวังมิใหเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ หรือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
7.1 บุ ค ลากรของบริษั ท ฯ ต องปฏิ บั ติ งานโดยใช โปรแกรมคอมพิ วเตอรที่ มี ลิ ขสิ ท ธิ์ถู ก ต อ ง หากปฏิ บั ติ ห น า ที่ บ นเครื่อ ง
คอมพิวเตอรภายนอกสํานักงาน ใหตรวจสอบลิขสิทธิ์กอนทุกครั้ง หามติดตั้งหรือใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ลิขสิทธิ์
ไมถูกตองในสํานักงานเด็ดขาด
7.2 บุคลากรของบริษัทฯ ตองเก็บรักษารหัสผานของตนใหเปนความลับไมบอกบุคคลอื่น เพื่อปองกันไมใหบุคคลอื่นเขาถึง
รหั ส ผ า นของตน รวมทั้ ง ไม ใ ช อิ น เตอร เน็ ต หรื อ เข า ไปยั ง เว็ บ ไซต ที่ ไม คุ น เคย อั น อาจก อ ให เกิ ด อั น ตรายต อ ระบบ
คอมพิวเตอรของบริษัทฯ
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7.3 บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมิด หรือรบกวนการทํางานของผูอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดใหมีการ
รักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ มีหนาที่
รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบดังกลาว
7.4 บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมใชคอมพิวเตอรในการสอดแนม หรือแกไข เปดดูในแฟมของผูอื่น หรือสรางหลักฐานที่เปนเท็จ
อันอาจกอใหเกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสาร
7.5 บุคลากรของบริษัทฯ ใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกิจกรรมสวนตัวไดตามสมควร แตไมนําไปใช
ในเชิงธรุกจิ สวนตัว ไมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งไมรบกวนประสิทธิภาพการทํางาน และสราง
ความรําคาญแกผูอื่น
7.6 บุคลากรของบริษัทฯ ใชอีเมลและอินเตอรเน็ตที่จัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ อยางระมัดระวัง และไมนํามาซึ่งความเสื่อม
เสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และไมใชชื่อหรือตราของบริษัทฯ ในสื่ออิเล็กทรอนิกสสาธารณะ
7.7 บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมคัดลอกโปรแกรมผูอื่นที่มีลิขสิทธิ์
7.8 บุคลากรของบริษัทฯ มีหนาที่ดูแลบุคลากรภายนอกในการเขาถึงแฟมขอมูลและโปรแกรมเทาที่จําเปนตอการทํางาน
และปฏิบัติตามกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเครงครัด
7.9 หากบริษัทฯ พบวาบุคลากรของบริษัทฯ มีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฎวาเปนจริง จะไดรับการพิจารณา
ลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
(8) จรรยาบรรณวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทน
ทางธุรกิจ (ถามี) จะไมกระทํา หรือเขาไปมีสวนรวม หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชนทางตรงและทางออม
ตอตนเอง และผูเกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอใหสินบน ทั้งที่เปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน แกหนวยงานของ
รัฐ หรือหนวยงานเอกชน คูคา ที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย
หากพบเห็นการกระทํา เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทําใด ๆ ที่อาจสอถึงการ
ทุจริตคอรรัปชั่น หรือไมปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น พนักงานจะไมเพิกเฉย และจะดําเนินการตามขั้นตอนที่
บริษัทฯ กําหนด เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาที่ ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการสอบทาน และทบทวน
การปฏิบัติตาม มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ขอบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวของ
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หลักปฏิบัติและติดตามใหมกี ารปฏิบตั ิ
บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะตองรับทราบ และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะสงเสริมพัฒนาใหความรูความเขาใจในเรื่องนี้แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
กําหนดใหผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสําคัญในการสงเสริมใหพนักงานภายใตการบังคับบัญชา ใหมี
ความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด
บริษัทฯ จะไมดําเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
 หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติตางๆ หรือละเวนการปฏิบัติใดๆ อันถือวาเปน
การฝาฝนกฎเกณฑของจรรยาบรรณดังกลาว จะตองถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามลักษณะแหงความผิด หรือความหนักเบาของ
การกระทําผิด หรือรายแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งการลงโทษอาจจะเปนไปตามขอหนึ่งขอใด หรือหลายขอรวมกันก็ได ตามระเบียบขอบังคับ
ของบริษัทฯ
 หากมีการกระทําที่เชือ่ ไดวาทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาสงเรื่องให
เจาหนาที่รัฐดําเนินการตอไป
 หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิไดกําหนดไวใน
ในเอกสารฉบับนี้ ใหตั้งคําถามเกี่ยวกับการกระทํานั้นกับตนเองดังตอไปนี้
• การกระทํานั้นขัดตอกฎหมายหรือไม
• การกระทํานั้นสงผลเสียตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม
• การกระทํานั้นสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม
• การกระทํานั้นเปนที่ยอมรับ และสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม
หากพบวามีความเสี่ยงตอขอหนึ่งขอใดขางตน อาจปรึกษากรณีดังกลาวตอผูบังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความ
สุขุมรอบคอบ
ทั้งนี้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือ จรรยาบรรณธุรกิจ ใหแจงขอรองเรียนหรือขอ
กลาวหาไปยังชองทางตางๆ ตามที่ระบุไวในมาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแสของบริษัทฯ ดังตอไปนี้
• จดหมาย

• อีเมล
• ทางเว็ปไซต

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแจงขอ
รองเรียนหรือขอกลาวหาดังกลาว

