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1. นโยบายปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 

1.1 เคารพ และปฏิบติัตามกฎหมาย หลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) ของสหประชาชาติ ซ่ึงรวมถึงสิทธิมนุษยชนสากลต่างๆ อยา่งเท่าเทียม ใหเ้กียรติซ่ึง
กนัและกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างกนัในดา้นเช้ือชาติ ถ่ินก าเนิด ศาสนา ความเช่ือ เพศ สีผิว 
ภาษา เผา่พนัธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอ่ืนใดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

1.2 สอดส่องดูแล ไม่ละเลย เพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือแจง้ไปยงัช่องทางท่ีก าหนดไว ้

1.3 จดัการอยา่งเหมาะสม เม่ือมีเหตุสุดวิสัยทางดา้นสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจเกิดขึ้น โดย
จะพิจารณาความรับผิดชอบโดยเร็ว ถึงกระบวนการเยยีวยาบรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผลตามหลกั
ความยติุธรรม และความเสมอภาค 

1.4 สร้าง และส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมท่ียอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั และทุกคนไดรั้บ
โอกาสในการมีส่วนร่วม 
 

2. นโยบายการปฏิบัติ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

2.1 เป็นหนา้ท่ีของ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความสุจริตใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม  

2.2 รายงานใหผู้ถื้อหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของบริษทัฯ แนวโนม้ในอนาคตทั้งดา้นบวกและลบ 
ดว้ยเหตุผลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง  

2.3 ดูแลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
โดยใชข้อ้มูลใดๆ ขององคก์ร ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

 
3. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

3.1 มุ่งมัน่ในการพฒันา และส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกวา่ความคาดหมายของ
ลูกคา้  

3.2 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้มี
ขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นคุณภาพ และราคาท่ีเป็นธรรม 

3.3 รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ รวมถึงไม่น าขอ้มูลไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือ ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอ่ืนโดยมิชอบ  

3.4 ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ลูกคา้  

3.5 ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนัไวก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด หากไม่สามารถ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใด จะแจง้ใหคู้่คา้ทราบทนัที  
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4. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

4.1 ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 

4.2 ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัไดต้อ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความ
เสียหาย  

4.3 ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตทางการคา้ในการเจรจาต่อรองธุรกิจกบัเจา้หน้ี 
4.4 รายงานภาระหน้ีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีเม่ือมีการร้องขอ 

 
5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

5.1 บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  

5.2 ละเวน้การเรียกร้อง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
หรือในการติดต่อการคา้กบัคู่คา้  

5.3 ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด หากไม่สามารถ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใด จะแจง้ใหคู้่คา้ทราบทนัที  

5.4 ก าหนดนโยบายในการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อให้เกิดความชดัเจน และเป็นธรรม โดยไดรั้บการ

พิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ และมีการทบทวนนโยบาย เพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
6. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 

6.1 สรรหาและคดัเลือกพนกังานอยา่งเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั โดยมีการก าหนดขั้นตอน และ

เกณฑใ์นการคดัเลือกอยา่งชดัเจน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพนกังานท่ีมีคุณลกัษณะครบถว้นตามท่ีบริษทัตอ้งการ และปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยไดรั้บการสนบัสนุนตามคุณสมบติั และความสามารถ  

ไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมในรูปแบบใดๆ ของการบงัคบัคา้ทาส การคา้ทาสสมยัใหม่ หรือใช้

แรงงานท่ีไม่สมคัรใจ และใชค้วามระมดัระวงัในการสรรหาแรงงานขา้มชาติ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ไม่ใชแ้รงงานเด็ก ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม และไม่อนุญาตให ้แรงงานวยัหนุ่ม

สาว ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ท างานล่วงเวลา หรือ ท างานในช่วงเวลากลางคืน  

6.2 พนกังานทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพในศกัด์ิศรีอยา่งเท่าเทียมกนั บนพื้นฐานของ

สิทธิมนุษยชน จะไม่มีการปฏิบติัในรูปแบบใด ๆ ท่ีเป็นการแบ่งแยกเช้ือชาติ เพศ อาย ุศาสนา หรือความเช่ืออ่ืน ๆ 

วรรณะ ภูมิหลงัทางสังคม ความทุพพลภาพ เช้ือชาติ หรืออาณาเขตสัญชาติ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือการ  
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เป็นสมาชิกในองคก์รท่ีมีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายใดๆ การมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือความคิดเห็น 

รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออก ความรับผิดชอบของครอบครัว สถานภาพสมรส โรค การ

ตั้งครรภ ์หรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบติั 

สถานท่ีท างานจะปราศจากการคุกคาม และส่งเสริมสภาพแวดลอ้มทางสังคมดว้ยความเคารพต่อ

สิทธิส่วนบุคคล และ พนกังานไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุม ทางกายภาพใดๆ ทางจิตใจ การลงโทษทางร่างกาย การ

ข่มขู่ หรือขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม และจะไม่ด าเนินการยึดเอกสารส าคญัส่วนตวัของพนกังานไวเ้ป็นหลกัประกนั

ใดๆ 

6.3 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน

อยา่งเป็นธรรม ระดบัค่าจา้งจะขึ้นอยูก่บัระดบัทกัษะ และคุณวุฒิ และอา้งอิงกบัเวลาท างานปกติ ส าหรับการท างาน

ล่วงเวลาจะไดรั้บการชดเชยดว้ยอตัราค่าล่วงเวลาท่ีกฏหมายก าหนด 

6.4 ส่งเสริม พฒันา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทกัษะของพนกังานใหมี้ความกา้วหนา้ และ
มัน่คงในสายวิชาชีพอยา่งอย่างเหมาะสม ทัว่ถึง และสม ่าเสมอ 

6.5 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของพนกังาน   

พนกังานมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ และรายงานสถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั โดยไม่มี

ผลกระทบต่อการจา้งงาน 

6.6 การแต่งตั้งและโอนยา้ย รวมถึงการใหร้างวลั และการลงโทษพนกังาน จะกระท าดว้ยความ
สุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน  

6.7 ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน
อยา่งเคร่งครัด 

6.8 รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังานจาก
พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียม และเสมอภาค รวมถึงการร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการท างาน ซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาอยา่ง
จริงจงั และแกไ้ขเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั  

6.9 จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสะอาด และปลอดภยั รวมถึงพื้นท่ีรับประทานอาหาร หอ้งเก็บ

อาหาร หอ้งลอ็กเกอร์ และพื้นท่ีพกัผอ่น พนกังานจะสามารถเขา้ถึงน ้าสะอาด และหอ้งสุขาไดโ้ดยสะดวก 

6.10 ใหก้ารคุม้ครองพนกังานท่ีใหข้อ้มูล หรือแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย และการ

กระท าผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งใหค้วามคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริต / การคอรัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นจะ

ท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยจะไม่ลดต าแหน่งงาน เปล่ียนลกัษณะงาน / สถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ 

รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้งหรือกระท าการใดๆ ท่ีใหผ้ลทางลบกบัพนกังาน 

 6.11 จะไม่สนบัสนุนใหพ้นกังาน สูบบุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ใชย้าเสพติดให้โทษทุกชนิด 
และกระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายการกระท าความผิดทางเพศ 
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7. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  

7.1 ด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของ กฏหมายการแข่งขนัทางการคา้ 
7.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่

เหมาะสม  
7.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง  
7.4 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่งทางการคา้ 

7.5 ไม่เขา้ร่วมในขอ้ตกลงท่ีหา้มมิใหมี้การแข่งขนั หรือการปฏิบติัทางการคา้ใดๆ ร่วมกบัลูกคา้ ผูจ้ดั
จ าหน่าย ซพัพลายเออร์ หรือคู่คา้ทางธุรกิจอ่ืนๆ 
 

8. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
8.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์

กบับริษทัฯ ไม่วา่จะเกิดจากการติดต่อกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษทัฯ หรือจากการใชโ้อกาส หรือขอ้มูลท่ีได้
จากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนั
กบับริษทัฯ หรือการท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษทัฯ หรือ การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

8.2 พนกังานพึงยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ หรือ
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อใหต้นเอง หรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์ท่ีมิควรได ้หรือมีเจตนาใหบุ้คคลอ่ืนเสียหาย  

8.3 พนกังานพึงละเวน้การถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบริษทัฯ หากการถือหุน้นั้นท าใหพ้นกังาน
กระท าการหรือละเวน้การกระท าการท่ีควรท าตามหนา้ท่ี หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ี  

8.4 พนกังานพึงเปิดเผยใหบ้ริษทัฯ ทราบ ในกรณีท่ีพนกังาน หรือบุคคลในครอบครัวเป็นผูถื้อหุน้
ในกิจการใดๆ อนัอาจก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษทัฯ ไม่วา่พนกังาน หรือ
บุคคลในครอบครัวไดหุ้้นนั้นมาก่อนการเป็นพนกังาน หรือก่อนท่ีบริษทัฯ จะเขา้ท ากิจการนั้นๆ หรือไดม้าโดยทาง
มรดก  

8.5 กรรมการ และผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจ

เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวม 

 

9. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน อดีตพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง และน าไปใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ท่าท่ีจ าเป็น และไดรั้บอนุญาตเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลแก่

บุคคลท่ีสาม นอกจากจะไดรั้บความยนิยอม เวน้แต่ การเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะจดัเก็บ

ขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นท่ีท่ีไดรั้บความยนิยอม หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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10. นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม และส่ิงแวดล้อม 

10.1 ใหค้วามส าคญั ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสร้างสรรค ์ต่อ
การพฒันาชุมชน และสังคม 

10.2 สร้างวฒันธรรมองคก์รในการอนุรักษท์รัพยากรและรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยการปรับปรุง
กระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหส่้งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด รวมถึงจะด าเนินการใดๆ เพื่อลด
การใชพ้ลงังาน, น ้า, วตัถุดิบ, และวสัดุบรรจุภณัฑ ์ 

จะด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย น ้าเสีย และของเสียต่างๆ อยา่งเป็นระบบ รวมถึงการป้องกนัมิใหมี้
การร่ัวซึมสู่อากาศ น ้า หรือดิน  

ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว และอยา่งมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ

ชุมชน หากเกิดจากการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 
11. นโยบายการให้ หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด การเลีย้งรับรอง การบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงิน
สนับสนุน  

11.1 การให้ หรือการรับของขวัญ ของท่ีระลกึ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
11.1.1 พึงไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ หรือ เสนอท่ีจะให ้ของขวญั ของท่ีระลึก 

การเล้ียงอาหาร หรือความบนัเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ 
โดยหวงัผล หรือเพื่อใหมี้ผลต่อการตดัสินใจในเชิงธุรกิจ   เวน้แต่เป็นการรับ หรือใหข้องขวญัตาม
ประเพณี หรือ เพื่อรักษาความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล หรือเป็นการเช่ือมสัมพนัธไมตรีระหวา่ง
องคก์ร และควรท าการรับ หรือให ้ใน ท่ีเปิดเผย 

พนกังานตอ้งไม่กระท า การใดๆ หรือมีพฤติกรรมใดๆ ท่ีอาจมีผลใหเ้กิดขอ้สงสัยใน
พฤติกรรมการใหสิ้นบนและการทุจริต 

11.1.2 ของขวญัท่ีไดรั้บ หรือท่ีจะให ้ควรเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าไม่มากนกั และไม่ควรเป็นเงินสด 
หรือเทียบเท่าเงินสด หากเป็นการรับของขวญัท่ีมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ใหน้ าของขวญัดงักล่าวมา
ขึ้นทะเบียนกบับริษทัฯ 

11.1.3 พนกังานท่ีติดต่อกบับุคคลภายนอก เช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่คา้ ลูกคา้ ซพัพลาย
เออร์ ฯ จะตอ้งส่ือสารเร่ืองจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ีทางธุรกิจของบริษทัฯ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
รับทราบ 
11.2 การเลีย้งรับรอง  

กระท าไดก้รณีเป็นการเล้ียงรับรองตามประเพณีนิยม เพื่อเป็นการรักษาไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ี
ดีกบัลูกคา้ หรือคู่คา้ โดยการเล้ียงรับรอง (ควรเป็นอาหารกลางวนั และควรหลีกเล่ียงอาหารเยน็ท่ีมี 
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แอลกอฮอล ์และการเตน้ร า) ดงักล่าวน้ี จะตอ้งไม่มีเจตนาชกัน าใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดกระท า หรือละเวน้การ
กระท าท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือ จริยธรรมอนัดี 
 
11.3 การบริจาคเพ่ือการกุศล 
กระท าไดเ้ม่ือเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเพื่อก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มีวตัถุประสงคแ์อบแฝง โดยการท ากิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศล ทุกคร้ัง ตอ้ง
ค านึงถึงความโปร่งใส และหลีกเล่ียงการถูกพิจารณาวา่เป็นการใหสิ้นบนทางออ้มเพื่อไดรั้บ หรือรักษาไวซ่ึ้ง
สัญญาธุรกิจ การอนุญาตของรัฐบาล ขอ้วินิจฉยัท่ีท าใหไ้ดป้ระโยชน์ดา้นภาษี หรือศุลกากร หรือ เกิดความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม  

11.4 การให้เงินสนับสนุน  
ตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการใหเ้งินสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ การส่งเสริม ตรา

ผลิตภณัฑ ์หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางการคา้ มีความ

โปร่งใส และไม่เป็นช่องทางในการท าทุจริต และคอร์รัปชัน่ 

 
12. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีนโยบายให ้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ไม่กระท าการอนั

ใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต และคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางออ้มต่อตนเอง 

ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่วา่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหสิ้นบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่เป็น

ตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย โดยจะปฏิบติัตาม “แนว

ปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Practices)” อยา่งเคร่งครัด 

 

13. นโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน 

จะท าธุรกิจกบั ลูกคา้ คู่คา้ และซพัพลายเออร์ ทางธุรกิจเท่านั้น และจะตรวจสอบให้แน่ใจวา่ จะไม่มี

การละเมิดกฎหมายฟอกเงิน และการจดัหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย 

 
14. นโยบายการใช้สิทธิทางการเมือง และการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  

14.1 บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พึงใชสิ้ทธิทางการเมืองของ
ตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข  

14.2 บริษทัฯ มีนโยบายไม่ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ของพรรคการเมือง 

พรรคหน่ึง พรรคใด โดยจะวางตวัเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มทางการเมืองใด 

ต่อหนา้ 7 ของ 8 หนา้ 
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15. นโยบายการการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ และการลงโทษ  

15.1 ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ท่ีตอ้ง
ศึกษา และท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตาม จรรยาบรรณธุรกิจ อยา่งเคร่งครัด  

15.2 กรณีท่ีพนกังานมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหข้อค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น 
หรือผูบ้ริหารในแต่ละส่วนงาน  

15.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามและส่งเสริมใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม 
จรรยาบรรณธุรกิจ  

15.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีกระท าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม จรรยาบรรณธุรกิจ 
หรือยินยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม จรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ซ่ึงอาจ
รวมถึงการเลิกจา้ง การใหช้ดเชยความเสียหาย และโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา  

15.5 บริษทัฯ จะท าการทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นประจ าทุก 1 ปี เป็นอยา่งนอ้ย เพื่อใหมี้ความ

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ และสภาพแวดลอ้มธุรกิจท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อหนา้ 8 ของ 8 หนา้ 



8 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

ฉบับประกาศใช้ 16 ก.ย. 62 

 
การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ขอค าแนะน า และแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

 
บริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีช่องทางในการร้องเรียน เสนอแนะ ขอ

ค าแนะน า และแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ การท าทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
โดยผา่นช่องทางการรับเร่ืองท่ีไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี ทั้งน้ีผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของ
เร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ส่งมายงัช่องทางรับ
เร่ือง ดงัน้ี 

1. ถึง “ คณะกรรมการตรวจสอบ ” 
1.1 ผา่นช่องทาง อีเมล ์ท่ี report@cni-eng.co.th  
1.2 ผา่นช่องทาง ไปรษณีย ์ถึง บริษทั ซี.เอน็.ไอ. เอน็จิเนียร่ิง ซพัพลาย จ ากดั เลขท่ี 8/9 หมู่ท่ี 15 

ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
2. ถึง “ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ” ในกรณีท่ีเป็นการร้องเรียน กรรมการใน “ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ” 
2.1 ผา่นช่องทาง ไปรษณีย ์ถึง คุณนภดล รชนิรมณ์ (ในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่) เลขท่ี 8/9 หมู่ท่ี 15 
ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
2.2 ผา่นช่องทาง อีเมล ์ท่ี rachanirom@hotmail.com 

3. กล่องรับขอ้ร้องเรียน ภายใน บริษทั ซี.เอ็น.ไอ. เอน็จิเนียร่ิง ซพัพลาย จ ากดั ซ่ึงจะท าการเปิดโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกนัอยา่งนอ้ย 2 คน ทุกๆ วนัส้ินเดือน 

 

ส าหรับผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน บริษทัฯ ก าหนดใหมี้การป้องกนัพนกังาน และผูแ้จง้เบาะแส

การกระท าผิด โดยการไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส และจะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั 


