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1. นโยบายปฏิบัติด้านสิ ทธิมนุษยชน
1.1 เคารพ และปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) ของสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงสิ ทธิมนุษยชนสากลต่างๆ อย่างเท่าเทียม ให้เกียรติซ่ ึง
กันและกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ อันเนื่ องมาจากความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ถิ่นกาเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สี ผิว
ภาษา เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม หรื อสถานะอื่นใดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.2 สอดส่องดูแล ไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อแจ้งไปยังช่องทางที่กาหนดไว้
1.3 จัดการอย่างเหมาะสม เมื่อมีเหตุสุดวิสัยทางด้านสิ ทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุ รกิจเกิดขึ้น โดย
จะพิจารณาความรับผิดชอบโดยเร็ว ถึงกระบวนการเยียวยาบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิผลตามหลัก
ความยุติธรรม และความเสมอภาค
1.4 สร้าง และส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมที่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และทุกคนได้รับ
โอกาสในการมีส่วนร่ วม
2. นโยบายการปฏิบัติ และความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 เป็ นหน้าที่ของ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
โปร่ งใส เป็ นธรรม ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ด้วยความสุจริ ตใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2.2 รายงานให้ผถู ้ ือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของบริ ษทั ฯ แนวโน้มในอนาคตทั้งด้านบวกและลบ
ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอโดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
2.3 ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
3.1 มุ่งมัน่ ในการพัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรื อสูงกว่าความคาดหมายของ
ลูกค้า
3.2 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามี
ข้อมูลเพียงพอในการตัดสิ นใจ ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุ ดทั้งด้านคุณภาพ และราคาที่เป็ นธรรม
3.3 รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
3.4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ลูกค้า
3.5 ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด หากไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใด จะแจ้งให้คู่คา้ ทราบทันที
ต่อหน้า 2 ของ 8 หน้า
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4. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้
4.1 ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
4.2 ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได้ตอ้ งรี บแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสี ยหาย
4.3 ไม่เรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
4.4 รายงานภาระหนี้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อมีการร้องขอ
5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
5.1 บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
5.2 ละเว้นการเรี ยกร้อง การรับหรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
หรื อในการติดต่อการค้ากับคู่คา้
5.3 ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่ งครัด หากไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใด จะแจ้งให้คู่คา้ ทราบทันที
5.4 กาหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็ นธรรม โดยได้รับการ
พิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ และมีการทบทวนนโยบาย เพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์
6. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
6.1 สรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยมีการกาหนดขั้นตอน และ
เกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามที่บริ ษทั ต้องการ และปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยได้รับการสนับสนุนตามคุณสมบัติ และความสามารถ
ไม่ส่งเสริ ม หรื อมีส่วนร่ วมในรู ปแบบใดๆ ของการบังคับค้าทาส การค้าทาสสมัยใหม่ หรื อใช้
แรงงานที่ไม่สมัครใจ และใช้ความระมัดระวังในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ไม่ใช้แรงงานเด็ก ที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ แรงงานวัยหนุ่ม
สาว ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ทางานล่วงเวลา หรื อ ทางานในช่วงเวลากลางคืน
6.2 พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเคารพในศักดิ์ศรี อย่างเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของ
สิ ทธิมนุษยชน จะไม่มีการปฏิบตั ิในรู ปแบบใด ๆ ที่เป็ นการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา หรื อความเชื่ออื่น ๆ
วรรณะ ภูมิหลังทางสังคม ความทุพพลภาพ เชื้อชาติ หรื ออาณาเขตสัญชาติ การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรื อการ
ต่อหน้า 3 ของ 8 หน้า
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เป็ นสมาชิกในองค์กรที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใดๆ การมีส่วนร่ วมทางการเมือง หรื อความคิดเห็น
รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรื อการแสดงออก ความรับผิดชอบของครอบครัว สถานภาพสมรส โรค การ
ตั้งครรภ์ หรื อเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
สถานที่ทางานจะปราศจากการคุกคาม และส่งเสริ มสภาพแวดล้อมทางสังคมด้วยความเคารพต่อ
สิ ทธิส่วนบุคคล และ พนักงานไม่ได้อยูภ่ ายใต้การควบคุม ทางกายภาพใดๆ ทางจิตใจ การลงโทษทางร่ างกาย การ
ข่มขู่ หรื อข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม และจะไม่ดาเนินการยึดเอกสารสาคัญส่วนตัวของพนักงานไว้เป็ นหลักประกัน
ใดๆ
6.3 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างเป็ นธรรม ระดับค่าจ้างจะขึ้นอยูก่ บั ระดับทักษะ และคุณวุฒิ และอ้างอิงกับเวลาทางานปกติ สาหรับการทางาน
ล่วงเวลาจะได้รับการชดเชยด้วยอัตราค่าล่วงเวลาที่กฏหมายกาหนด
6.4 ส่งเสริ ม พัฒนา เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ และทักษะของพนักงานให้มีความก้าวหน้า และ
มัน่ คงในสายวิชาชีพอย่างอย่างเหมาะสม ทัว่ ถึง และสม่าเสมอ
6.5 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
พนักงานมีสิทธิที่จะปฏิเสธงานที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ และรายงานสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการจ้างงาน
6.6 การแต่งตั้งและโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน จะกระทาด้วยความ
สุจริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
6.7 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
อย่างเคร่ งครัด
6.8 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงานจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค รวมถึงการร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอย่าง
จริ งจัง และแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่ วมกัน
6.9 จัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกที่สะอาด และปลอดภัย รวมถึงพื้นที่รับประทานอาหาร ห้องเก็บ
อาหาร ห้องล็อกเกอร์ และพื้นที่พกั ผ่อน พนักงานจะสามารถเข้าถึงน้ าสะอาด และห้องสุ ขาได้โดยสะดวก
6.10 ให้การคุม้ ครองพนักงานที่ให้ขอ้ มูล หรื อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย และการ
กระทาผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งให้ความคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ต / การคอรัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะ
ทาให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ โดยจะไม่ลดตาแหน่งงาน เปลี่ยนลักษณะงาน / สถานที่ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่
รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้างหรื อกระทาการใดๆ ที่ให้ผลทางลบกับพนักงาน
6.11 จะไม่สนับสนุนให้พนักงาน สูบบุหรี่ ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
และกระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเข้าข่ายการกระทาความผิดทางเพศ
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7. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
7.1 ดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมภายใต้กรอบของ กฏหมายการแข่งขันทางการค้า
7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต ผิดกฎหมาย หรื อไม่
เหมาะสม
7.3 ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริ ง
7.4 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า
7.5 ไม่เข้าร่ วมในข้อตกลงที่หา้ มมิให้มีการแข่งขัน หรื อการปฏิบตั ิทางการค้าใดๆ ร่ วมกับลูกค้า ผูจ้ ดั
จาหน่าย ซัพพลายเออร์ หรื อคู่คา้ ทางธุรกิจอื่นๆ
8. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์
กับบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับผูเ้ กี่ยวข้องทางการค้าของบริ ษทั ฯ หรื อจากการใช้โอกาส หรื อข้อมูลที่ได้
จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรื อในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่งขัน
กับบริ ษทั ฯ หรื อการทางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริ ษทั ฯ หรื อ การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
8.2 พนักงานพึงยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม ถูกกฎหมาย ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ หรื อ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้ตนเอง หรื อผูอ้ ื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ หรื อมีเจตนาให้บุคคลอื่นเสี ยหาย
8.3 พนักงานพึงละเว้นการถือหุน้ ในกิจการคู่แข่งของบริ ษทั ฯ หากการถือหุน้ นั้นทาให้พนักงาน
กระทาการหรื อละเว้นการกระทาการที่ควรทาตามหน้าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
8.4 พนักงานพึงเปิ ดเผยให้บริ ษทั ฯ ทราบ ในกรณีที่พนักงาน หรื อบุคคลในครอบครัวเป็ นผูถ้ ือหุน้
ในกิจการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริ ษทั ฯ ไม่วา่ พนักงาน หรื อ
บุคคลในครอบครัวได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็ นพนักงาน หรื อก่อนที่บริ ษทั ฯ จะเข้าทากิจการนั้นๆ หรื อได้มาโดยทาง
มรดก
8.5 กรรมการ และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยของตน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจ
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยรวม
9. นโยบายการรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน อดีตพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และบุคคลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และนาไปใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เท่าที่จาเป็ น และได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลแก่
บุคคลที่สาม นอกจากจะได้รับความยินยอม เว้นแต่ การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด และจะจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในที่ที่ได้รับความยินยอม หรื อตามที่กฎหมายกาหนด
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10. นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมส่ วนรวม และสิ่งแวดล้อม
10.1 ให้ความสาคัญ ส่งเสริ ม และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ และสร้างสรรค์ ต่อ
การพัฒนาชุมชน และสังคม
10.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยการปรับปรุ ง
กระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ส่งผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สุด รวมถึงจะดาเนินการใดๆ เพื่อลด
การใช้พลังงาน, น้ า, วัตถุดิบ, และวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
จะดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสี ย และของเสี ยต่างๆ อย่างเป็ นระบบ รวมถึงการป้ องกันมิให้มี
การรั่วซึมสู่ อากาศ น้ า หรื อดิน
ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และ
ชุมชน หากเกิดจากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
11. นโยบายการให้ หรื อการรับของขวัญหรื อประโยชน์ อื่นใด การเลีย้ งรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้ เงิน
สนับสนุน
11.1 การให้ หรื อการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรื อประโยชน์ อื่นใด
11.1.1 พึงไม่เสนอ เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ หรื อ เสนอที่จะให้ ของขวัญ ของที่ระลึก
การเลี้ยงอาหาร หรื อความบันเทิงต่างๆ หรื อประโยชน์อื่นใด กับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ
โดยหวังผล หรื อเพื่อให้มีผลต่อการตัดสิ นใจในเชิงธุรกิจ เว้นแต่เป็ นการรับ หรื อให้ของขวัญตาม
ประเพณี หรื อ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล หรื อเป็ นการเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่าง
องค์กร และควรทาการรับ หรื อให้ ใน ที่เปิ ดเผย
พนักงานต้องไม่กระทา การใดๆ หรื อมีพฤติกรรมใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยใน
พฤติกรรมการให้สินบนและการทุจริ ต
11.1.2 ของขวัญที่ได้รับ หรื อที่จะให้ ควรเป็ นสิ่ งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็ นเงินสด
หรื อเทียบเท่าเงินสด หากเป็ นการรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ให้นาของขวัญดังกล่าวมา
ขึ้นทะเบียนกับบริ ษทั ฯ
11.1.3 พนักงานที่ติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่คา้ ลูกค้า ซัพพลาย
เออร์ ฯ จะต้องสื่ อสารเรื่ องจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
รับทราบ
11.2 การเลีย้ งรับรอง
กระทาได้กรณี เป็ นการเลี้ยงรับรองตามประเพณี นิยม เพื่อเป็ นการรักษาไว้ซ่ ึงสัมพันธภาพที่
ดีกบั ลูกค้า หรื อคู่คา้ โดยการเลี้ยงรับรอง (ควรเป็ นอาหารกลางวัน และควรหลีกเลี่ยงอาหารเย็นที่มี
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แอลกอฮอล์ และการเต้นรา) ดังกล่าวนี้ จะต้องไม่มีเจตนาชักนาให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดกระทา หรื อละเว้นการ
กระทาที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรื อ จริ ยธรรมอันดี
11.3 การบริจาคเพื่อการกุศล
กระทาได้เมื่อเป็ นการบริ จาคเพื่อการกุศลสาธารณะ หรื อมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มีวตั ถุประสงค์แอบแฝง โดยการทากิจกรรมการบริ จาคเพื่อการกุศล ทุกครั้ง ต้อง
คานึงถึงความโปร่ งใส และหลีกเลี่ยงการถูกพิจารณาว่าเป็ นการให้สินบนทางอ้อมเพื่อได้รับ หรื อรักษาไว้ซ่ ึง
สัญญาธุรกิจ การอนุญาตของรัฐบาล ข้อวินิจฉัยที่ทาให้ได้ประโยชน์ดา้ นภาษี หรื อศุลกากร หรื อ เกิดความ
ได้เปรี ยบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
11.4 การให้ เงินสนับสนุน
ต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนในการให้เงินสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ การส่งเสริ ม ตรา
ผลิตภัณฑ์ หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ อันเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า มีความ
โปร่ งใส และไม่เป็ นช่องทางในการทาทุจริ ต และคอร์รัปชัน่
12. นโยบายการต่ อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ไม่กระทาการอัน
ใดที่เป็ นการเกี่ยวข้องกับการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรื อทางอ้อมต่อตนเอง
ครอบครัว เพื่อน และคนรู ้จกั ไม่วา่ ตนจะอยูใ่ นฐานะเป็ นผูร้ ับ ผูใ้ ห้ หรื อผูเ้ สนอให้สินบน ทั้งที่เป็ นตัวเงินหรื อไม่เป็ น
ตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินธุรกิจ หรื อติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตั ิตาม “แนว
ปฏิบตั ิการต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (Anti-corruption Practices)” อย่างเคร่ งครัด
13. นโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน
จะทาธุรกิจกับ ลูกค้า คู่คา้ และซัพพลายเออร์ ทางธุรกิจเท่านั้น และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่มี
การละเมิดกฎหมายฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย
14. นโยบายการใช้ สิทธิทางการเมือง และการให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง
14.1 บริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พึงใช้สิทธิทางการเมืองของ
ตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นประมุข
14.2 บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ของพรรคการเมือง
พรรคหนึ่ง พรรคใด โดยจะวางตัวเป็ นกลางไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด หรื อกลุ่มทางการเมืองใด
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15. นโยบายการการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ และการลงโทษ
15.1 กาหนดให้เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ที่ตอ้ ง
ศึกษา และทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเคร่ งครัด
15.2 กรณี ที่พนักงานมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิให้ขอคาแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น
หรื อผูบ้ ริ หารในแต่ละส่วนงาน
15.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามและส่งเสริ มให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ
15.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่กระทาการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณธุรกิจ
หรื อยินยอมให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ซึ่งอาจ
รวมถึงการเลิกจ้าง การให้ชดเชยความเสี ยหาย และโทษทางแพ่ง หรื อทางอาญา
15.5 บริ ษทั ฯ จะทาการทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นประจาทุก 1 ปี เป็ นอย่างน้อย เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
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การแจ้ งข้อร้ องเรียน ข้อเสนอแนะ ขอคาแนะนา และแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม มีช่องทางในการร้องเรี ยน เสนอแนะ ขอ
คาแนะนา และแจ้งเบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ การทาทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
โดยผ่านช่องทางการรับเรื่ องที่ได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ทั้งนี้ผรู ้ ้องเรี ยนจะต้องระบุรายละเอียดของ
เรื่ องที่จะแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับ
เรื่ อง ดังนี้
1. ถึง “ คณะกรรมการตรวจสอบ ”
1.1 ผ่านช่องทาง อีเมล์ ที่ report@cni-eng.co.th
1.2 ผ่านช่องทาง ไปรษณีย ์ ถึง บริ ษทั ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ ง ซัพพลาย จากัด เลขที่ 8/9 หมู่ที่ 15
ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
2. ถึง “ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ” ในกรณี ที่เป็ นการร้องเรี ยน กรรมการใน “
คณะกรรมการตรวจสอบ ”
2.1 ผ่านช่องทาง ไปรษณีย ์ ถึง คุณนภดล รชนิรมณ์ (ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่) เลขที่ 8/9 หมู่ที่ 15
ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
2.2 ผ่านช่องทาง อีเมล์ ที่ rachanirom@hotmail.com
3. กล่องรับข้อร้องเรี ยน ภายใน บริ ษทั ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนี ยริ่ ง ซัพพลาย จากัด ซึ่งจะทาการเปิ ดโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกันอย่างน้อย 2 คน ทุกๆ วันสิ้ นเดือน
สาหรับผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการป้องกันพนักงาน และผูแ้ จ้งเบาะแส
การกระทาผิด โดยการไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส และจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นความลับ
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