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จรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
(Code of Conduct and Code of Ethics) 

 บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม 
ซื่อสตัยส์จุริต มีความรบัผิดชอบ และรกัษาผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียโดยรวม ตลอดจนมุง่มั่นท่ีจะสง่เสริมให้
กรรมการบริษัทฯ กรรมการชดุย่อย  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท ยึดมั่นในหลกัการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี ภายใตจ้รรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม  
 บริษัทฯ จึงไดจ้ัดท าจรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจฉบับนีข้ึน้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
รวบรวมแนวปฏิบตัิท่ีดีในเรื่องตา่งๆ ส  าหรบักรรมการบริษัทฯ กรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีสอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว ้เพ่ือท่ีจะช่วยใหก้รรมการ 
บริษัทฯ กรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะ
ช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อตรง เป็นไปตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีอาจน าไปสู่
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัธุรกิจของบริษัทฯ อนัเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย ตลอดจนสรา้งความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตอ่ไป 
 
หมวดที ่1: จรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ 

1. การปฏบิัตติามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในทุกท่ีท่ีเขา้ไป

ด าเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะตอ้งเคารพกฎหมาย ไม่
ฝ่าฝืน และปฏิบตัิหนา้ท่ีตามแนวปฏิบตัิท่ีดีอย่างเครง่ครดั โดยยดึแนวปฏิบตัิดงันี ้

-   ตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจกฎหมาย ขอ้บังคับ กฎระเบียบ ค าสั่ง   และประกาศต่างๆ ตลอดจน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติตามอย่าง
เครง่ครดั 

-   ไม่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการกระท าท่ีเป็นการหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ ค าสั่งและประกาศตา่งๆ ของบริษัทฯ 

-   ในกรณีท่ีพบการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ ค าสั่ง  และประกาศ
ตา่งๆ ของบริษัทฯ ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั หรือช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียนตามนโยบายการ
แจง้เบาะแสรบัเรื่องรอ้งเรียนโดยทนัที 

2. การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดย

ครอบคลมุถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดส้นบัสนุนและสง่เสริม
ใหก้รรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทุกระดับใหค้วามส าคัญและมีจิตส านึกในการ
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ร่วมกันต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต การรบัหรือให้
สินบนในทกุรูปแบบ โดยยดึแนวปฏิบตัิดงันี ้

-   ไมก่ระท าหรือสนบัสนนุการใหส้ินบนในทกุรูปแบบ ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 
-   ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงเจตนาในการทุจริตคอรร์ปัชั่น การใหห้รือรบัสินบน แก่เจา้หนา้ท่ีของ

รฐัและเอกชน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท เพ่ือใหไ้ดม้าหรือคงไวซึ่งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั หรือเพ่ือประโยชนข์องตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

-   ไมป่ฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิในต าแหน่งหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ เพ่ือแสวงหา 
ประโยชนอ์นัมิควรได ้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รบั เสนอ หรือใหท้รพัยส์ิน รวมถึงประโยชนอ์ื่นใด
กบั เจา้หนา้ท่ีรฐัหรือบคุคลอื่นใดท่ีท าธุรกิจกบับริษัทฯ 

-   ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท โดยถือ
เป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ โดยท่ีบริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและความคุม้ครองบุคคลท่ีปฏิเสธการ
ทจุริตคอรร์ปัชั่น หรือแจง้เบาะแสเรื่องการทจุริตคอรร์ปัชั่นใหก้บับริษัทฯ ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการ
แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทจุริตคอรร์ปัชั่น 

3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม ภายใตก้าร

บริหาร กิจการที่โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และใหย้ดึถือเป็นหนา้ท่ีของกรรมการบริษัทฯกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบั ท่ีจะตอ้งหลีกเลี่ยงการเขา้ไปมีสว่นไดเ้สียหรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์อนัจะส่งผลใหบ้ริษัทเสียประโยชน ์ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดงักล่าว
ได ้หน่วยงานผูร้บัผิดชอบจะเขา้ไปดแูลการท ารายการนัน้ๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชดัเจน และเพ่ือประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ 

   ทั้งนี ้ หากรายการดังกล่าวเข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที่ก  าหนดไวใ้นประกาศดงักลา่วอย่างเครง่ครดั โดยยดึแนวปฏิบตัิดงันี ้

- หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีจะท าใหต้นมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทฯ ไม่
ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษัทฯ หรือจากการใชโ้อกาส หรือขอ้มูลท่ีได้
รบัรูจ้ากการปฏิบตัิหนา้ท่ีในการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน และการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ 

- ในกรณี ท่ีมีความจ าเป็นต้องท าธุรกรรมกับบริษัทฯ ให้ท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยมีเง่ือนไขการคา้ทั่วไปท่ีเสมือนกับกระท ากับคู่คา้ทั่วไป และบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย
หรือมีความขดัแยง้ตอ้งไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 

- การท ารายการทางธุรกิจจะตอ้งกระท าดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต สมเหตุสมผล และค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ 
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- คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร และบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตอ้งรายงานการมี
ส่วนไดเ้สียของตนเป็นประจ าทุกปี และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาส เพ่ือป้องกัน
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มลูภายในหรือข่าวสารอันมีสาระส าคญัท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลกัทรพัยท่ี์ยงัไมเ่ปิดเผยสูส่าธารณะวา่ถือเป็นขอ้มลูความลบัของบริษัทฯ ซึง่กรรมการบริษัทฯ  กรรมการชุด
ย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งรกัษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในท่ีตนล่วงรูจ้าก
การปฏิบัติหนา้ท่ีของตนไปบอกผูอ้ื่น หรือน าขอ้มูลภายในไปใชแ้สวงหาก าไรหรือผลประโยชนจ์ากการซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นทางมิชอบหรือท าใหบ้ริษัทฯ เสียประโยชน ์ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยยดึแนวปฏิบตัิดงันี ้
4.1 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชดุย่อย  ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบั รวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติ

ภาวะของบคุคลดงักลา่วพงึปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิท่ีดีในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยไมใ่ชข้อ้มลูภายในท่ียงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่เป็นไปตามนโยบายการรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการใชข้อ้มลูภายใน
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั เพ่ือความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุน้และนักลงทุนทุกราย และเพ่ือป้องกันการ
กระท าผิดท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
-   กรรมการบริษัทฯ  และผูบ้ริหารภายใตค้  านิยามของส านักงาน ก.ล.ต. มีหนา้ท่ีรายงานการถือครอง

หลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 

-   หา้มกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหาร ภายใตค้  านิยามของส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึง พนักงานท่ีล่วงรู ้
ขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ประจ ารายไตรมาสและประจ าปีของบริษัทฯ และภายใน 24 ชั่วโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว
และช่วงเวลาอื่นท่ีบริษัทฯ จะก าหนดเป็นครัง้คราว 

-   หา้มกรรมการบริษัทฯ กรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร พนกังานทกุระดบั และผูเ้ก่ียวขอ้ง ใชข้อ้มลูภายในเพ่ือ
ประโยชน์ของตน ในการซือ้ขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงการใหข้อ้มูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น เพ่ือ
ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ 

4.2 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งตระหนักถึงความส าคัญของการรกัษา
ขอ้มลูความลบัของบริษัทฯ ท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรืออาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ หรือราคา
หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  
-   ตอ้งรักษาความลับของขอ้มูลและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือ เป็นความลับทางการคา้ 

ความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ  
-   ไม่ใชโ้อกาส หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน ใน

การแสวงหาผลประโยชนเ์พ่ือตนเอง และด าเนินธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ 
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-   ไมน่  าความลบัหรือขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ท่ีตนล่วงรูม้าจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีไปเปิดเผยเพ่ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือแก่บคุคลอื่น  ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 

5. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดย

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างใน
บุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล ไม่มีการแบ่งแยก เชือ้ชาติ สีผิว ถ่ินก าเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใดๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งตอ่การปฏิบตัิงาน ตลอดจนสอดสอ่งดแูลไมใ่หบ้คุลากรของบริษัทฯ เขา้ไปมีสว่นรว่มหรือเก่ียวขอ้งกบัการ
ลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยยดึแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

-   ไมก่ระท าการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการใดๆ ท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน 
-   ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังานเพ่ือน าไปเป็นสว่นหนึ่งในการปฏิบตัิงาน 
-   ไม่จ  ากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด  เพศ ชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด 

ทัง้นี ้ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือก่อใหเ้กิดความแตกแยก 
-   บริษัทฯ จะรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ และไมก่ระท าการอนัลว่งละเมิดโดย

เปิดเผย ขอ้มลูสว่นตวัของบคุคลใดสูส่าธารณะ เวน้แต ่ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลดงักลา่ว 
-   จัดใหม้ีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือใหพ้นักงานท่ีถูกละเมิดสิทธิ หรือไดร้บัการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

สามารถรอ้งเรียนตอ่บริษัทฯ ได ้

6. ทรัพยส์ินทางปัญญา 
 ทรัพยสิ์นทางปัญญาถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีความส าคญัซ่ึงช่วยให้บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ของบริษทัฯ  ดงันั้น กรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีปกป้อง 
รักษา และพิทกัษสิ์ทธิท่ีบริษทัฯ มีต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งหมด และใชสิ้ทธิเหล่านั้นอยา่งรับผิดชอบ และไม่
ใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืนดว้ย โดยการไม่ละเมิดหรือน าสิทธิของทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้
ในทางท่ีผิด โดยยึดแนวปฏิบติัดงัน้ี 

-   บริษัทฯ ไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกใช้เครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ   โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจาก
บริษัทฯ หรือเป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาทางการคา้ของบริษัทฯ 

-   บริษัทฯ ตอ้งด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพันตามสญัญาท่ีเก่ียวกับสิทธิใน
ทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีถกูตอ้ง สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสิทธ์ิอ่ืน ๆ 

-   เคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น ไมน่  าผลงานของผูอ้ื่น ไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตน โดยไมไ่ด้
รบัอนญุาตจากเจา้ของสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญานัน้ๆ 

-   ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนา้ท่ีถือเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ และเมื่อพน้สภาพจากการ
เป็นพนกังาน จะตอ้งสง่มอบทรพัยส์ินทางปัญญานัน้ๆ ใหแ้ก่บริษัทฯ 

-   ผูท่ี้ใชง้านเครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ ตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามท่ีไดร้บั
อนญุาตจากบริษัทฯ เท่านัน้ เพ่ือป้องกนัปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิและทรพัยส์ินทางปัญญา 
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7. ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงานท่ีมีมาตรฐาน โดยมุง่เนน้การด าเนินกิจการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระบบการ
จดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยั รวมถงึเหมาะสมกบัสภาพการณท่ี์เปลี่ยนแปลงขององคก์ร ตลอดจน
มุง่มั่นท่ีจะพฒันาการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยยดึแนวปฏิบตัิดงันี ้

-   กรรมการบริษัทฯ  กรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งยดึถือและปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย  ข้อก าหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 

-   บริษัทฯ จะด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคุม  ดูแล และป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อัน
เน่ืองมาจากอบุัติเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการท างาน การสูญหายหรือเสียหาย
ในทรัพย์สิน การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ 
ตลอดจนการรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั 

-   จดัใหม้ีการประชาสมัพนัธแ์ละการสื่อสาร เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และเผยแพรค่วามรูแ้ก่พนกังาน 
ผูป้ฏิบตัิงาน เพ่ือใหท้ราบและเขา้ใจกฎระเบียบ ขัน้ตอน และวิธีการปฏิบตัิงาน และขอ้ควรระวงัต่างๆ 
ทางดา้น ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดย
ไมก่่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่สขุภาพ ทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้ม 

-   จดัใหม้ีการทดสอบและการฝึกซอ้มขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินอย่างสม ่าเสมอและมีการ
ทบทวน ปรบัปรุงเป็นประจ า 

-   จดัใหม้ีทรพัยากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรบัการด าเนินการทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และ สภาพแวดลอ้ม 
 

หมวดที ่2: ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญและเคารพต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนิน 
กิจการทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห ์ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ คูแ้ข่งทางการคา้ เจา้หนี ้ชุมชน สงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม และปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ดว้ยความเป็นธรรมตามแนวทาง ดงันี ้

1. ข้อพงึประพฤตปิฏบิัตติ่อบริษัทฯ 
1.1 ปฏิบตัิหนา้ท่ีการงานดว้ยความรบัผิดชอบเต็มก าลงัความสามารถโดยถือความถกูตอ้ง ความซื่อสตัย ์สจุริต 

และผลประโยชนส์ว่นรวมของบริษัทเป็นส าคญั 
1.2 ปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยประยุกตใ์ชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ รวมถึงพัฒนาและปรบัปรุง

วิธีการ ท างานใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ทนัตอ่เหตกุารณแ์ละการเคลื่อนไหวของธุรกิจ 
1.3 พึงยึดมั่นในหลักของความถูกต้องและความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถา้มี) ปฏิบตัิตามมาตรการและขัน้ตอน
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การท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั ทั้งนี ้กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร 
หรือพนกังานท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสียจะตอ้งไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 

1.4 ปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไปใชอ้ย่างเครง่ครดั ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มลู
ท่ีไดร้บัจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชนส์่วนตน 
และบุคคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งในการซือ้ขายหุน้ และ/หรือเพ่ือน าไปท าธุรกิจท่ีแข่งขัน หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถา้ม)ี 

1.5 รกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษัทฯ สอดส่อง ดแูลและระมดัระวงัมิใหเ้อกสาร ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็น
ความลบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถา้มี) เผยแพร่ตอ่บคุคลภายนอก ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่อาจจะ
ท าความเสียหาย หรือเสียช่ือเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถา้ม)ี 

1.6 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการซือ้ขายหุ้นและถือครองหลักทรัพย์ทุกครัง้ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงต่อส านกังาน ก.ล.ต.  และรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจัดท าแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทุกปี รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในอย่าง
เครง่ครดั 

1.7 ใชแ้ละรกัษาทรพัยส์ินของบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด และไม่น าทรพัยส์ินของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชน์
สว่นตวั 

1.8 มีจิตส านกึในการรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถา้ม)ี 
1.9 ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถา้ม)ี อย่างเครง่ครดั 

2. ข้อพงึประพฤตปิฏบิัตต่ิอผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
2.1 ผูบ้ังคับบัญชาพึงใชห้ลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล รับฟังความคิดเห็นผูใ้ตบ้ังคับบัญชา และ

ผูร้ว่มงาน 
2.2 ผู้บังคับบัญชาพึงพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการสนับสนุนให้มีการอบรมในทุกระดับ ให้มีความรู ้

ความสามารถ ความช านาญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
2.3 ผู้บังคับบัญชาพึงสรา้งและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย และความ

สะดวกสบายตอ่ชีวิตและทรพัยส์ิน 
2.4 ผูบ้งัคบับญัชาพงึใหก้ารดแูลพนกังานดา้นผลตอบแทน สวสัดิการ คณุภาพชีวิต และความปลอดภยั อย่าง

เสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม 
2.5 ผูบ้งัคบับญัชาพึงค านึงเรื่องราวความเป็นธรรมในการแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ

พนักงาน จะต้องกระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น ทัง้นี ้หากพนักงานกระท าผิดใหด้  าเนินการตามระเบียบขอ้บังคบัการท างานของ
บริษัทฯ 
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2.6 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพงึมีสมัมาคาราวะ รบัฟังค าสั่ง ค  าแนะน า ของผูบ้งัคบับญัชาอย่างเครง่ครดั หากเกิดเหตุ
เร่งด่วนปัญหาหรือสิ่งท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ตอ้งรีบรายงานใหผู้บ้ังคบับัญชาทราบ
โดยเรว็ เพ่ือป้องกนัความเสียหายตา่งๆ 

3. ข้อพงึประพฤตปิฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห ์
3.1 ด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต โปรง่ใส เป็นธรรม การตดัสินใจด าเนินการใดๆ ตอ้งกระท าดว้ยความ

รอบคอบ ระมดัระวงั มีการค านงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 
3.2 มุ่งมั่นสรา้งความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพ่ือผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวของบริษัทฯ 

และเพ่ือเพ่ิมผลประโยชนแ์ละความเช่ือมั่นของผูถื้อหุน้ 
3.3 เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูท่ีจ าเป็นโดยเท่าเทียมกนั และเปิดเผยข้อมลูส  าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษัทฯ ทัง้ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มลูท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส 
ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย 

3.4 ไมด่  าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
3.5 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อ

บคุคลภายนอก 
3.6 รายงานผลการด าเนินงานทัง้ทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศท่ีส าคญัใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

อย่างถกูตอ้ง สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 
3.7 เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า

เหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทก าหนด  
3.8 จดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พ่ือใหข้อ้มลูสารสนเทศ  ตอบขอ้ซกัถาม และรบัขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้   

4. ข้อพงึประพฤตปิฏบิัตติ่อพนักงาน 
4.1 ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน 

โดย ไม่แบ่งแยก เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ความพิการ ฐานะ สถานศกึษา หรือสถานะอื่นใดท่ีมิได้
เก่ียวขอ้ง โดยตรงกบัการปฏิบัติงานและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็น
มนษุย ์

4.2 สรรหา คดัเลือกพนักงานบนพืน้ฐานของความเสมอภาค โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ ์และมีคณุธรรมเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน และมีทศันคติท่ีสอดคลอ้งกบัคา่นิยมองคก์ร 

4.3 ก าหนดโครงสรา้งผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบในต าแหน่งงาน และ 
เทียบเคียงไดก้บัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้ สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ และผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

4.4 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยประเมินจากคณุภาพและผลส าเรจ็ของ
งาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน 

4.5 จดัใหม้ีสวสัดิการตา่ง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และจดัใหม้ีสวสัดิการตา่ง ๆ เพ่ิมเติมตามสมควร 
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4.6 การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวัล จะปฏิบัติดว้ยความเสมอภาค ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน อีกทั้งมีการก าหนดบทลงโทษพนักงานตามความ
เหมาะสม เม่ือมีพนกังานกระท าความผิด 

4.7 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเขา้รบัการอบรมในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อการท างาน เพ่ือ
ปรบัปรุง ประสิทธิภาพในการท างาน 

4.8 ดแูลและรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน 
4.9 รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทกุระดบั โดยมีช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้เรื่องท่ีส่อไป

ในทางท่ีมีการกระท าผิดในหรือขัดกับข้อบังคับการท างาน ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง ประกาศ หรือ
กฎหมายได ้

5. ข้อพงึประพฤตปิฏบิัตต่ิอลูกค้า 
5.1 มุ่งมั่นในการพฒันาและใหบ้ริการท่ีมีคณุภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูค้า ดว้ยความปลอดภัย 

และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ในราคาท่ีสมเหตสุมผล สามารถสง่มอบงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
เพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ 

5.2 ปฏิบัติตามเง่ือนและข้อตกลงทางการคา้อย่างเคร่งครัด และรักษาความลับของลูกคา้  ไม่น าความลับ
ทางการคา้ไปใชป้ระโยชนข์องตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติได ้ตอ้งรีบแจง้ลูกคา้ทราบ
ลว่งหนา้ และหาทางแกไ้ขปัญหาโดยเรว็ 

5.3 ไมเ่อารดัเอาเปรียบลกูคา้ รวมทัง้ไมก่ าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไมเ่ป็นธรรม 
5.4 รับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ และน ามาปรับปรุงแก้ไขใน

ขอ้บกพรอ่งตา่งๆ เพ่ือพฒันาคณุภาพการบริการใหด้ีขึน้ 

6. ข้อพงึประพฤตปิฏบิัตต่ิอคู่ค้า 
6.1 ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซือ้ จัดจา้งของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯและ

บริษัทย่อย (ถ้ามี) ไดม้ีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา้ไวอ้ย่างชัดเจน และมีการท าระบบ
ทะเบียนคู่ค้า เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหา จัดจ้าง ท่ีโปร่งใส มีขั้นตอนท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้

6.2 การเจรจาต่อรองในการจัดซือ้จัดจา้งจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการเปรียบเทียบราคา และสามารถ
ตรวจสอบได ้

6.3 ไมเ่รียก ไมร่บั และไม่จ่ายผลประโยชนต์อบแทนใดๆ ท่ีไม่สจุริต หรือท่ีนอกเหนือจากการคา้ปกติในธุรกรรม
การคา้กบัคูค่า้อย่างเครง่ครดั 

6.4 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้ และมีการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงดา้นการคา้กบัคูค่า้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงดา้น
การช าระคา่สินคา้และบริกา 
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7. ข้อพงึประพฤตปิฏบิัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
7.1 ให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการคา้เพ่ือผลประโยชนข์องลูกคา้ และปฏิบัติตามกรอบ

กติกาการแข่งขนัเสรีท่ีเป็นธรรม 
7.2 ไมแ่สวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไม่เหมาะสมและไม่เปิดเผย 

หรือละเลยใหค้วามลบัของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคูแ่ข่ง 
7.3 ไมโ่จมตี และท าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย หรือใชวิ้ธีอื่นใดท่ีไมถ่กูตอ้ง 
7.4 ละเวน้การกลั่นแกลง้ หรือท าใหคู้แ่ข่งเสียโอกาสอย่างเป็นธรรม 

8. ข้อพงึประพฤตปิฏบิัตติ่อเจ้าหนี ้
8.1 รกัษาและปฏิบัติตามสญัญา ขอ้ตกลง เง่ือนไขการกูยื้มเงินและเง่ือนไขการค า้ประกันท่ีมีกับเจา้หนีอ้ย่าง

เครง่ครดั ทัง้ในแง่ของการช าระหนีค้ืน และการดแูลหลกัทรพัยค์  า้ประกนั 
8.2 ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้อย่างครบถว้นและตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
8.3 หากไมส่ามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัในสญัญาได ้ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั 
8.4 รายงานฐานะทางการเงินแก่เจา้หนี ้ตามขอ้ก าหนดในสญัญาเงินกูอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง 

9. ข้อพงึประพฤตปิฏบิัตต่ิอสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน 
9.1 ปฏิบตัิหนา้ท่ีในความรบัผิดชอบของตน และด ารงชีวิตดว้ยจิตส านกึท่ีดีท่ีมีตอ่สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และชมุชน

อยู่เสมอ 
9.2 ผูบ้ังคบับัญชาและผูใ้ตบ้ังคับบัญชาร่วมกันสรา้งสรรค ์และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนาสงัคม 

สิ่งแวดลอ้ม และชมุชน 
9.3 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติท่ีมีอย่างคุม้คา่ 
9.4 ด าเนินธุรกิจดว้ยจิตใจท่ีค านงึผลประโยชนส์าธารณชนดว้ยเสมอ 
 
หมวดที ่3: การบริหารจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ 
1.1 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทฯ มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ี

จะตอ้งท าความเขา้ใจ ปฏิบัติตามนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจนี ้อย่างเคร่งครดั และไม่
สามารถอา้งอิงวา่ไมท่ราบแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดขึน้ 

1.2 ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และมีหนา้ท่ีใน
การสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติ
จรรยาบรรณทางธุรกิจนีอ้ย่างจริงจงั 
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1.3 บริษัทฯ ไม่ปรารถนาท่ีจะใหม้ีการกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลกัจริยธรรมท่ีดี หากกรรมการ 
บริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงาน ผูใ้ดกระท าผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมท่ีก าหนดไว ้จะ
ไดร้บัโทษทางวินัยอย่างเคร่งครดั และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว้่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของภาครฐั บริษัทฯ จะสง่เรื่องใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครฐัด าเนินการตอ่ไปโดยไมช่กัชา้ 

1.4 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการปฏิบัติท่ีอาจขัดต่อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีท่ีพบเห็นหรือถูกกดดนั/บงัคบัใหก้ระท าใดๆ ท่ีเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ใหร้ายงานผ่านช่องทางในการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้
เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนของบริษัทฯ  

1.5 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีหนา้ท่ีตอ้งใหค้วามร่วมมือในกระบวนการ
สอบสวนเม่ือไดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวน 

2. การลงโทษทางวินัย 
2.1 บริษัทฯ จะพิจารณาก าหนดบทลงโทษใหเ้หมาะสมกับลกัษณะและสถานการณ์ของการกระท าท่ีฝ่าฝืน

จรรยาบรรณแตล่ะประเภทโดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกตา่งไปตามความรา้ยแรงของการกระท าผิด 
2.2 ในกรณีท่ีเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณเพียงเล็กนอ้ยหรือท่ีกระท าเป็นครัง้แรกบริษัทฯ 

จะออกหนงัสือตกัเตือนก่อน โดยผูบ้งัคบับญัชาแตล่ะฝ่ายจะสรุปผลและบทลงโทษดงักล่าวเพ่ือใหป้ระธาน
กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูอ้นมุตัิ 

2.3 หากเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างรา้ยแรงผูฝ่้าฝืนอาจจะถกูลงโทษรุนแรงซึง่มีตัง้แต่ 
(1) การใหพ้กังานโดยไมไ่ดร้บัเงินเดือน 
(2) เลิกจา้งงาน 
(3) ด าเนินคดีทัง้ทางแพ่งและอาญา 
โดยตวัแทนฝ่ายจดัการที่เขา้รว่มในการพิจารณาจะสรุปผลและบทลงโทษดงักลา่วเพ่ือใหป้ระธานกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูอ้นมุตัิ 

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
3.1 บริษัทฯ จะเก็บขอ้มูลและตัวตนของผูร้ายงานผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน

หรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณและจริยธรรมเป็นความลบั 
3.2 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็นโดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน

แหลง่ท่ีมาของขอ้มลูหรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3 ผูท่ี้ไดร้บัความเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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