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สารจากประธานกรรมการ 
  

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้ำนผลิตชิ้นส่วนพลำสติกส ำหรับรถยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำมำนำนกว่ำ  40 ปี ตลอด
ระยะเวลำดังกล่ำว ได้พยำยำมทุ่มเท และพัฒนำธุรกิจให้เจริญก้ำวหน้ำมำเป็นล ำดับ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)  

เพื่อสร้ำงเสริมวัฒนธรรมองค์กร และวำงแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำน 
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้จัดท ำ "คู่มือจริยธรรมธุรกิจ" ฉบับนี้ขึ้นมำเพื่อก ำหนดบทบำทหน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนในองค์กร  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือ และปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

กำรที่บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติอย่ำงถูกต้องเหมำะสมตำมแนวทำงของ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” จะท ำให้บริษัทฯ 
ได้รับกำรยอมรับจำกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมทั้งสังคม และ
ประเทศชำติในที่สุดอีกด้วย 

 
 

 
ปรับปรุงคร้ังที่ 5  
ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2559 
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1. หลักการในการด าเนินธุรกิจ 

บรษิัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมชอบธรรม มุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมหลักจริยธรรมในทุกด้ำน และมุ่งมั่นสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม และให้สอดคล้อง
กับหลักกำรนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรธรรมำธิบำล 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดเป้ำหมำย และวิธีกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมส ำเร็จตำมที่ได้ระบุอยู่ใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมกำรณ์ ค่ำนิยม และนโยบำยบรรษัทภิบำล รวมทั้งได้ก ำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน “คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ” ฉบับนี้ เพื่อเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัตทิี่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนในองค์กร พึงยึดถือและ
ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและควำมเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง และยั่งยืนให้กับองค์กร และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์  

ผู้น ำตลำดของผู้ให้บริกำรผลิตชิ้นส่วนพลำสติกรถยนต์ และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณภำพ และ
บริกำรโดยให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พันธกิจ 
1. ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้ำนคุณภำพและบริกำร 
2. เพิ่มโอกำสกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ 
3. ปรับปรุงระบบกำรบริหำรกำรจัดกำร ระบบกำรผลิต และระบบคุณภำพ ให้เป็นสำกล 
4. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
5. มีกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งภำยใน และภำยนอก 
6. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ และควำมสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (พนักงำน, คู่ค้ำ, ผู้ถือหุ้น และ

ชุมชน ฯลฯ) 
   1.2 อุดมการณ ์และค่านิยม 

อุดมการณ์  

1. ตั้งมั่นในควำมเป็นธรรม 
2. มุ่งมั่นในควำมเป็นเลิศ 
3. เชื่อมั่นในคุณค่ำของคน 
4. ถือมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม   
ค่านิยม 

ชัดเจน:   ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจน ถ่องแท้ 
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สอนงำน:  มีกำรสอนงำนเพื่อให้กำรท ำงำน แบบพี่สอนน้อง อำจำรย์สอนลูกศิษย์ เพื่อนสอน

เพือ่น เพื่อให้ทุกคนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงคล่องตัวในทุกกิจกรรม OJT 

กัดไม่ปล่อย: กำรท ำงำนด้วยควำมมุ่งมั่น ที่จะพิชิตปัญหำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำเดิมอีก 

ยกระดับ:  กำรพัฒนำทำงควำมคิด ควำมสำมำรถโดยปรับพื้นฐำนของตนเอง และในทีม เพื่อ

สร้ำงมำตรฐำน และยกระดับขององค์กร 

มืออำชีพ:  โดยเพิ่มขีดควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และคอยสังเกตควำมเป็นไปของ

วงกำรธุรกิจที่ท ำอยู่ เพื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนตลอดเวลำ อย่ำงไม่หยุดนิ่ง 

2. การปฏิบัติตามกฏหมาย การรักษากฏระเบียบบริษัทฯ 

2.1 การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการรักษากฏระเบียบบริษัทฯ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรเคำรพ และปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ ที่เข้ำไปด ำเนิน

ธุรกิจ โดยได้ก ำหนดเป็นนโยบำย ดังนี้ 

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคำรพจำรี

ประเพณีของไทย 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบของบริษัทฯ 

4. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะต้องไม่กระท ำกำรช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือในกำร 

ส่งเสริมกำรหลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือระเบียบต่ำงๆ 

5. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะต้องให้ควำมร่วมมือ กับหน่วยงำนก ำกับดูแลและรำยงำน

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกฎระเบียบต่ำงๆ ต่อหน่วยงำนนั้น 

2.2  ความรบัผิดชอบต่อหน่วยงานราชการ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

       บริษัทฯ จะถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ต่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำงๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย 

แรงงำน กำรจัดกำรด้ำนภำษีอำกร และบัญชี รวมทั้งประกำศต่ำงๆ ของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. พนักงำนทุกระดับ จะต้องศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 

ของตนเอง และไม่ด ำเนินกำรใดๆ อันเป็นกำรขัดต่อกฎหมำยนั้นๆ 

2. ผู้บังคับบัญชำ ควรจัดให้มีข้อมูลด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้อ้ำงอิง และคอยติดตำม 
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ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ พนักงำน และผู้ปฏิบัติงำนควรมีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลโดยสะดวก 

3. ปลูกฝังจิตส ำนึก ของควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบ/ข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง 

4. สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี โดยให้ควำมร่วมมือกับหน่วยรำชกำร และองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำร 

ให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของประเทศและส่วนรวม 

2.3 การใช้ข้อมูลภายใน 

1. ห้ำมใช้โอกำส หรือข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนในกำรหำประโยชน์

ส่วนตน และในเร่ืองกำรท ำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือท ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

2. ห้ำมใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภำยใน

แก่บุคคลอ่ืน เพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ 

3. ห้ำมใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. ห้ำมใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้อ้ำงอิงต่อบุคคลภำยนอก เพื่อสร้ำงประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5. ห้ำมเปิดเผยข้อมูลควำมลับทำงธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะคู่แข่งขัน แม้

หลังพ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ ไปแล้ว 

3. ข้อพึงปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ 

3.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

      บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะใช้ควำมพยำยำม

อย่ำงที่สุด ที่จะพัฒนำกิจกำรให้เจริญเติบโต และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กับกำรลงทุนของผู้ถือหุ้น อย่ำงต่อเนื่อง และ

ยั่งยืน โดยยึดหลักกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน 

3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

      บริษัทฯ ถือเป็นนโยบำยส ำคัญที่จะไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือพนักงำนบริษัทฯ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จึงก ำหนดเป็นข้อปฏิบัติ ส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

1. หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ
บริษัท 

2. ในกรณีที่จ ำเป็น ต้องท ำรำยกำรเช่นนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ท ำรำยกำรนั้น เสมือนกำร 
ท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกทั่วไป ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนที่มีส่วนได้เสีย ใน 
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รำยกำรนั้น จะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติ 

3. ในกรณีที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท

จดทะเบียนอย่ำงเคร่งครัด 

4. ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน หรือบุคคลในครอบครัวไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้น

ในกิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจกำรใดๆ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นลำยลักษณ์อักษร 

5. กรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำน ไปเป็นกรรมกำรหุ้นส่วน หรือที่ปรึกษำในบริษัทหรือ 

องค์กรทำงธุรกิจอ่ืนๆ กำรไปด ำรงต ำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่โดยตรงในบริษัทฯ 

3.3 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

    กรรมกำร ผู้บรหิำร (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) และพนักงำน  จะต้องรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำข้อมูล ควำมลับ

ของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะข้อมูลภำยในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

ที่รับทรำบข้อมูลภำยในที่มีนัยส ำคัญที่อำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซื้อ

ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯจะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำน หรือข้อมูลภำยในนั้นจะ

เปิดเผยต่อสำธำรณชน 

3.4 การจัดท าเอกสาร 

    1. จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ด้วยควำมสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตำมที่มำตรฐำนก ำหนด 

    2. ห้ำมมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รำยงำน หรือเอกสำรของบริษัทฯ  

3.5 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

      บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนใช้ทรัพยำกร และทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก

ที่สุด เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรให้บริกำรที่ดี แก่ลูกค้ำ โดยก ำหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหำร 

และพนักงำน ดังนี้ 

1. จะต้องใช้ทรัพย์สิน และทรัพยำกรของบริษัทฯ อย่ำงประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่ำ หรือสูญหำยโดยมิชอบ 
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3.6 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยระบบสำรสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งหมด ซึ่งหมำยรวมถึง

คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ส่วนต่อพ่วงต่ำง ๆ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บหรือน ำส่งผ่ำนระบบอีเลกโทรนิกส์ของบริษัทฯ  ถือเป็น

ทรัพย์สิน และสมบัติของบริษัทฯ  พนักงำนทุกคนจะต้องเข้ำใจและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่อไปนี้อย่ำงเคร่งครัด 

1. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำรสนเทศต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ถือเป็น

ทรัพย์สินของบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพยส์ินทำงปัญญำของผู้อื่น 

2. ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำน เปิดเผยรหัสประจ ำตัว (Password) ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงระบบข้อมูล

ของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น 

3. ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำนเปิดเผยข้อมูล ที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่บริษัทฯ 

ซื้อมำโดยไม่ได้รับอนุญำต 

4. ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำนเปลี่ยนแปลง ท ำซ้ ำ ลบทิ้ง หรือท ำลำยข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้

รับอนุญำต 

5. ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำนปรับแต่งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจำก

อุปกรณ์มำตรฐำนที่บริษัทฯ ติดตั้งให้ 

6. ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำนใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในกำรส่งข้อควำมที่กล่ำวร้ำย ท ำให้เสื่อมเสีย 

หรือข้อควำมที่หยำบคำยลำมก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้ำงควำมร ำคำญให้กับผู้อ่ืน 

7. ผู้บริหำร และพนักงำนใช้อินเทอร์เน็ตในกำรแสวงหำข้อมูล และควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร

ปฏิบัติงำน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซด์ที่ผิดกฎหมำย หรือ ละเมิดศิลธรรมอันงำน 

8. ผู้บริหำร และพนักงำนใช้อุปกรณ์สื่อสำรอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ จัดให้ เช่นโทรศัพท์ โทรสำร 

โทรศัพท์มือถือ และวิทยุติดตำมตัว อย่ำงมีจิตส ำนึก และรับผิดชอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ

บริษัทฯ เป็นหลัก 

3.7 การให้ และรับสินบน บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และพนักงำนเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ ผู้รับเหมำ ผู้จัดส่งสินค้ำ 

ที่ปรึกษำ และผู้ที่บริษัทฯ ท ำธุรกิจด้วย 

2. ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และพนักงำนเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ลูกค้ำ สหภำพ

แรงงำน หรือบุคคลภำยนอกอ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทำงที่มิชอบ 
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3.8 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ 

1. ผู้บริหำร และพนักงำนควรหลีกเลี่ยงกำรให้หรือรับของขวัญ หรือของก ำนัล หรือผลประโยชน์

ใดๆ จำกคู่ค้ำ หรือผู้ที่บริษัทฯ ท ำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกำล หรือประเพณีนิยมในมูลค่ำที่

เหมำะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจำรณำ หรือขอรับค ำแนะน ำจำกกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

2. ผู้บริหำร และพนักงำนควรหลีกเลี่ยงกำรให้หรือรับกำรเลี้ยงรับรอง ในลักษณะที่เกินกว่ำปกติ

จำกบุคคลที่บริษัทฯ ท ำธุรกิจด้วย 

3. กำรใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ และกำรใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำร

ปฏิบัติตำมสัญญำทำงธุรกิจเป็นเร่ืองที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตุสมผล 

3.9 การละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร และบุคคลอ่ืนๆ ที่มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับองค์กร ว่ำไม่มี

ผลกระทบ ต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิในทรัพย์สิน 

2. ตระหนักถึงสิทธิในควำมเป็นมนุษย์ และควำมเท่ำเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย

ควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจำกควำมเหมือน หรือควำมแตกต่ำง 

ไม่ว่ำจะทำงกำย หรือจิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ หรือเร่ืองอ่ืนใด 

3. ให้กำรเคำรพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมุนษยชน ไม่มีกำรใช้หรือสนับสนุนกำรใช้แรงงำนเด็ก

และกำรค้ำมนุษย์ 

3.10 การป้องกัน / ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

      บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ที่อำจเกิดขึ้นในภำครัฐ และต่อต้ำนกำรทุจริตทุกประเภทใน

องค์กรเพื่อเป็นกำรส่งเสริม และปลูกฝังกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงได้จัดท ำ “นโยบำยต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรกับคณะกรรมกำร และอบรมพนักงำนทุกระดับ ให้มี

แนวทำงในกำรปฏิบัติที่ชัดเจน และใช้ยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

4.1 นโยบาย และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

      บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ ผู้ถือหุ้น คือ เจ้ำของกิจกำร และบริษัทฯ มีหน้ำที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม แก่ผู้ถือหุ้นในระยะ

ยำว จึงก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบัติตำมแนวทำง ต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด ำเนินกำรใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วย

ควำมระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และรำยย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหุ้นโดยรวม 
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2. น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษัทฯ ผลประกอบกำร ฐำนะข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบัญชี และ 

รำยงำนอื่นๆ โดยสม่ ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง 

3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนำคตขององค์กรทั้งในด้ำนบวก และ 

ด้ำนลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่ำงเพียงพอ 

4. ห้ำมไม่ให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อ่ืน โดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้

เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

กับองค์กร 

4.2   นโยบาย และการปฏิบัติต่อพนักงาน 

     บริษัทฯ ตระหนักว่ำพนักงำน เป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ำยิ่ง 

จึงเป็นนโยบำยของบริษัทฯ ที่จะให้กำรปฏิบัติ ที่เป็นธรรมทั้งในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย 

ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย ดังกล่ำว บริษัทฯ ยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 

2. ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงำน 

3. กำรแต่งตั้ง และโยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัล และกำรลงโทษพนักงำน กระท ำด้วยควำมสุจริตใจ 

      และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมของพนักงำนนั้น 

4. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของพนักงำน 

5. ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด 

6. ให้พนักงำนร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ตำมระบบ และกระบวนกำรที่ก ำหนด 

4.3   นโยบาย และการปฏิบัติต่อลูกค้า  

     บริษัทฯ ตระหนัก ถึงควำมส ำคัญของควำมพอใจของลูกค้ำ ที่มีต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมี

เจตจ ำนง ที่จะแสวงหำวิธีกำร ที่จะสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลำ 

และได้ก ำหนดเป็นนโยบำย และข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

1.  ส่งมอบสินค้ำ และให้บริกำรที่มีคุณภำพ ตรงตำมควำมคำดหมำยของลูกค้ำ ในรำคำที่เป็นธรรม 

2.  ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง และเพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ทรำบเกี่ยวกับสินค้ำ  

      และบริกำร 

3.  ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดได้  

      ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำโดยไม่ชักช้ำ 

4. ติดต่อกับลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ มีประสิทธิภำพ และเป็นที่วำงใจได้ของลูกค้ำ 
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5. จัดให้มีระบบ และกระบวนกำร ที่ให้ลูกค้ำร้องเรียกเกี่ยวกับคุณภำพ ปริมำณควำมปลอดภัยของ

สินค้ำ รวมทั้งกำรส่งมอบ 

6.  จัดเก็บข้อมูลสินค้ำ ของลูกค้ำแต่ละรำยไว้เป็นควำมลับ โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลปฏิบัติ     

     ตำมระเบียบปฏิบัติงำนที่ก ำหนด หำกมีกำรแก้ไข หรือยกเลิกต้องได้รับอนุมัติจำกลูกค้ำทุกคร้ัง 

4.4  นโยบาย และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้  

       บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ อย่ำงเสมอภำค และเป็นธรรม โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐำน ของกำรได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมต่อกันทั้งสองฝ่ำย 
หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ ที่ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตำมพันธสัญญำ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง 
รำยงำนที่ถูกต้อง กำรเจรจำแก้ปัญหำ และหำทำงออก ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทเปิดโอกำสในกำรท ำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้ำและกำรพิจำรณำคัดเลือกคู่ค้ำ ตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำม
เสมอภำคและเป็นธรรม 

2. ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และพนักงำน รับ หรือ ขอเร่ียไรของขวัญ เช่น กำรเลี้ยงรับรอง กำรให้บริกำร
สนับสนุนทำงกำรเงิน หรือ เงินรำงวัล จำกคู่ค้ำและเจ้ำหนี้ที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ 

3. ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหน้ีอย่ำงเคร่งครัด 
4. กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำแนว

ทำงแก้ไข 

4.5  นโยบาย และการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

       บริษัทฯ มีนโยบำย และกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ให้สอดคล้องกับหลักสำกล ภำยใต้กรอบแห่ง
กฎหมำย เกี่ยวกับหลักปฏิบัตกิำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่ง ด้วยวิธี
ฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.  ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำรของกำรแข่งขันที่ดี    
2.  ไม่แสวงหำข้อมูล ที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม 
3.  ไม่ท ำลำยชื่อเสียง ของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำรกล่ำวหำใส่ร้ำย 

4.6   นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

        เพื่อให้กำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรจัดซื้อ เช่ำ จัดจ้ำง หรือจ้ำงเหมำของบริษัทฯ มีควำมรวดเร็ว ถูกต้อง 

ประหยัด และรัดกุม บริษัทฯ จึงก ำหนดนโยบำย เพื่อเป็นแนวทำงให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กำรจัดซื้อ เช่ำ หรือจัดจ้ำง จะต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ สูงสุดทั้งในด้ำนคุณภำพ รำคำ  

จ ำนวน เวลำ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ตำมนโยบำยด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย 

ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย 
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2. บริษัทฯ จะต้องไม่เอำเปรียบผู้ค้ำ ซึ่งในกำรใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ เช่ำ หรือจัดจ้ำง จะต้อง 

ค ำนึงถึงผลประโยชน์ และควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และควำมเสียหำย

ที่อำจเกิดขึ้น ในด้ำนชื่อเสียง และภำพลักษณ ์

3. ด ำเนินกำรโดยเปิดโอกำส ให้มีกำรแข่งขันในระหว่ำงผู้ค้ำตำมควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ของบริษัท 

     ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง ยุติธรรม และต้องรักษำควำมลับของคู่ค้ำโดยเคร่งครัด 

4.   ต้องปฏิบัติงำนโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง ของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด และสม่ ำเสมอ 

5.   มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรล่วงหน้ำที่ดี เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงกำรจัดซื้อ เช่ำ จัดจ้ำง หรือจ้ำงเหมำ อย่ำง 

      เร่งด่วนหรือโดยปรำศจำกกำรแข่งขัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

6.   ด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร โดยมีกำรตรวจสอบควบคุมที่รัดกุม และสำมำรถ 

      ปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของวิทยำกำร และเทคโนโลยีทำงธุรกิจกำรค้ำ   

      ได้ทันทีเสมอ 

7. ห้ำมรับผลประโยชน์ / ห้ำมติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียใดๆ ไม่ว่ำจะโดยกำรมอบให้ กำรจ่ำย กำร

ตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและนอกเหนือจำกเงิน 

5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่น ที่จะด ำเนินธุรกิจ บนพื้นฐำนของควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมที่ด ี 
ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

5.1 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

      บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ ของควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร

ท ำงำนเป็นอย่ำงยิ่ง รวมถึงควำมห่วงใยต่อชีวิต และสุขภำพของพนักงำนทุกระดับ โดยมีจุดมุ่งหมำย ที่จะให้พนักงำน

ทุกระดับ ท ำงำนด้วยควำมมั่นใจภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยใน

กำรบริหำรจัดกำร ดังนี้ 

1. มุ่งมั่น พัฒนำและสร้ำงสรรค์ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อก ำหนดของกฎหมำย     

รวมทั้งมำตรฐำนสำกล เป็นต้น 

2. บริษัทฯ ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ 

พนักงำนอยู่เสมอ 

3. บริหำร และพนักงำนจะต้องเอำใจใส่อย่ำงจริงจัง ต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้ำงคุณภำพ อำชีวอ 

นำมัย เช่น กิจกรรมกำรค้นหำและกำรประเมินอันตรำย (Completely Check Completely Find Out) 

และ กิจกรรม 5ส ฯลฯ 
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4. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล อย่ำงตรงไปตรงมำ เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ ของกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อ 

      ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  

5. พิจำรณำ และจัดกำรระบบนิเวศทำงธรรมชำติ ในเร่ืองของผลกระทบ หลีกเลี่ยงกำรเกิดควำมสูญเสีย,     

      ฟื้นฟู, ชดเชยสิ่งที่สูญเสียไป, อนุรักษ์กำรใช้งำนอย่ำงยั่งยืนและเท่ำเทียมกันในสังคม 

5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม 

      บริษัทฯ มีควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ

ประเทศชำติในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดและมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภำยในบริษัทฯ อย่ำง   

      เคร่งครัด 

2. มุ่งมั่นในกำรลด ป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต และ 

กิจกรรมต่ำงๆ ภำยในบริษัทฯ ที่อำจส่งผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 

3. ปรับปรุงพัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อลดมลภำวะและ 

      ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย แผนงำนปฏิบัติ และกำรประเมินผลอย่ำง 

      ชัดเจน 

4.   ด ำเนินกำรส่งเสริมอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.   บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่ำงๆ รวมทั้งด ำเนินกำร 

      เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อต่อชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.3 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

      บริษัทฯ มีนโยบำย ที่จะด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ให้ควำมส ำคัญ กับกำรดูแล

รักษำขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่หน่วยงำนของบริษัทฯ ต้ังอยู่ และเป็นนโยบำยของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน ที่จะ

ยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตำมกฎหมำย  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ควำม

พยำยำมอย่ำงต่อเน่ือง ที่จะด ำเนินกำร ยกระดับคุณภำพของสังคม ทั้งที่ด ำเนินกำรเอง ร่วมมือกับภำครัฐ และชุมชน 

1. บริษัทฯ มีนโยบำย ที่จะด ำเนินธุรกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ให้ควำมส ำคัญ กับกำร   

รักษำขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ 

2. ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำ สังคม ชุมชน  

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชน และกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์  

3. ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตำม 
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รัฐธรรมนูญ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบำย ที่จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินไม่ว่ำทำงตรง หรือ

ทำงอ้อม แก่นักกำรเมือง หรือพรรคกำรเมืองใดๆ 

4. จัดให้มีระบบกำรร้องทุกข์ ในเร่ืองที่อำจมีผลกระทบต่อชุมชน ด ำเนินกำรตรวจสอบหำสำเหตุ  

ปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบในเวลำอันควร 

5. ร่วมด ำเนินกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจกับองค์กร ที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย และขำดศักยภำพในกำรที่จะ 

บรรเทำควำมยำกจนของชุมชน 

6. ในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ บริษัทฯ จะค ำนึงถึง ทำงเลือกที่มีผลกระทบต่อควำม 

เสียหำยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต ของประชำชนให้น้อยที่สุด 

6.   การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัฯ ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนที่จะต้อง 

รับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมนโยบำย และข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ใน ”คู่มือจริยธรรมธุรกิจ”  อย่ำง 

เคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบัติตำมควำมสมัครใจ และไม่สำมำรถอ้ำงได้ว่ำไม่ทรำบแนวปฏิบัติที่ก ำหนดขึ้นนี้  

ผู้บริหำรทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส ำคัญ ที่จะด ำเนินกำรให้พนักงำนภำยใต้

สำยบังคับบัญชำของตน ทรำบ เข้ำใจ และปฏิบัติตำม “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ”อย่ำงจริงจัง 

7.  การรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำร เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กร แจ้งเบำะแส  ข้อร้องเรียน หรือขอ

เสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นกำรท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ รำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ

ควบคุมภำยในที่บกพร่อง ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำตรวจสอบหำข้อเท็จจริง รวมทั้ง

ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบำะแส 

แจ้งผ่ำนทำงช่องทำง ต่อไปนี้ 

1. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) : independent@tkrungthai.com  

2. จดหมำยทำงไปรษณีย์   : เรียนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) 

             บริษัท ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) 

            เลขที่ 23 ซอยจันทร์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน 

  เขตสำทร กทม. 10120 

ส ำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกละเมิดสิทธิ สำมำรถแจ้งผ่ำนเลขำนุกำรบริษัท คุณจุมพล เตชะไกรศรีได้ที่

เบอร์โทร 02-211-3732 หรือ E-Mail : chumpol@tkrungthai.com  
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เงื่อนไขกำรแจ้ง :  ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส ต้องระบุชื่อและนำมสกุลจริง โดยทำงบริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูล

ไว้เป็นควำมลับ จะรับรู้ได้เฉพำะบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเท่ำนั้น 

 กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน  :  เลขำนุกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลรวบรวม กลั่นกรองข้อมูล 

และน ำส่งเร่ืองร้องเรียนต่ำงๆ ให้กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ยกเว้นจดหมำยที่ส่งตรงถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ง

จะถูกจัดส่งไปให้คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง  

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบ / บันทึกกำรสอบสวนไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร และรำยงำนผลต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ 

 เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบำะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ข้อมูล ที่กระท ำโดยเจตนำสุจริต บริษัทฯ จะ

ปกปิดชื่อ/ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุถึงตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บข้อมูลไว้เป็นควำมลับ โดยจะด ำเนินกำร

อย่ำงระมัดระวัง ตลอดจนให้ควำมคุ้มครอง ให้ได้รับควำมเป็นธรรม หรือไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ 

8. บทลงโทษ 

“คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” เป็นแนวทำงปฏิบัตทิี่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนในองค์กร พึงยึดถือ และ

ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม ถือเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย และบริษัทฯ สำมำรถพิจำรณำ

ลงโทษตำมระเบียบข้อบังคับได้  
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