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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)   (“บริษัทฯ”)  ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่เป็นธรรม รบัผิดชอบและระมัดระวังภายใต้

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัและมาตราฐานที่เก่ียวข้อง 

   

เพื่อใหห้ลักการดังกล่าวสัมฤทธิผ์ล  บริษัทฯ จึงเห็นควรใหม้ีการจัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

(Business Code of Conduct) ขึ้นเพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และน ามาซึง่การเพิ่มประสิทธภิาพในการ

แข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และความมั่นคงของกจิการระยะยาว 

 

แนวปฏิบัติ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย 

 1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 2. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบตัิต่อข้อมูลและสารสนเทศ 

 3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 

 4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กรอิสระและองคอ์ื่นๆ ในสังคม 

 5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

 6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้

 7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคูแ่ข่งทางการค้า 

 8. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

 9. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 10.จรรยาบรรณว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 11.จรรยาบรรณว่าดว้ยการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
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นิยาม 
 
จรรยาบรรณธุกิจ แนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

ซึ่งจะน าไปสู่การการกับดูแลที่ดีขององค์กร 

บริษัท บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และผู้บริหารระดับฝ่าย/เทียบเท่าขึ้นไปของ

บริษัท 

พนักงาน พนักงานระดับบังคับบัญชา/เทียบเท่าลงมาของบริษทั 

ตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ บุคคลหรือนิติบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากบรษิัท ให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดของ

บริษัท 

คู่สัญญา ผู้ที่ยอมเข้าผูกพันตนและมีสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในสัญญาทีไ่ด้ท า

ไว้กับบริษทั 

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่บริษัทมีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไมว่่าจะเป็นรัฐบาล 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ องค์กรภาคเอกชน องค์กรเพื่อสาธารณกุศล เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้เสยี บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบับริษทัในด้านต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท พนักงาน ผูถ้ือหุ้น 

คู่สัญญา ผู้เก่ียวข้องทางธุรกจิ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สังคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็นต้น 
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แนวทางจรรยาบรรณ 

 

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน (ผู้มีหน้าที่) เป็นผู้มหีน้าที่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ และไม่ละเลยหรือเพิกเฉย

เมื่อเห็นการไมป่ฏิบัตติามจรรยาบรรณ อีกทั้งให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาข้อเทจ็จริงเมื่อมกีารกล่าวหาว่ามีการ

ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  

2. ผู้มีหน้าที่ต้องท าความเข้าใจเน้ือหาสาระของจรรยาบรรณฉบบันี ้

3. เรียนรู้เน้ือหาสาระที่เกี่ยวกับหนา้ที่ของตนและมีการทบทวนความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ าเสมอ 

4. เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผูบ้ังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทก าหนดใหม้ีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ

ติดตามการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

5. ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอืน่ที่ต้องปฏิบตัิตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษทั หรืออาจส่งผลกระทบต่อบริษทั 

6. ผู้บังคับบญัชาทุกระดับต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานให้

พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏบิัติตามจรรยาบรรณเป็นส่ิงที่ถูกต้องและสมควรปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 

7. เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามจรรยาบรรณ ผู้มหีน้าทีห่รือผู้มีส่วนได้เสียพึงแจ้งเรื่องแกผู่้บังคับบญัชาที่ตน

ไว้วางใจ หรือผู้บรหิารสายงานทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ โดยกรณีแจ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ใหแ้จ้งผ่าน E-mail : auditcommittee@pjw.co.th  
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1. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

นโยบายและแนวการปฏิบัต ิ

1.1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยจิตบริสุทธิ์และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

รายใหญ่และรายย่อย  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผูถ้ือหุน้โดยรวม 

1.2. ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการ โดยใช้ทักษะและความรู้ความสามารถอย่างเตม็ที่ 

1.3. จัดการดูแลมใิหท้รัพย์สินใดๆ ของบริษัทเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมชิอบ 

1.4. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะ 

1.5. รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทั ต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความ

เป็นจริง 

1.6. มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้สามารถเขา้ถึงอย่างเท่าเทียม

กันและระมัดระวังไมใ่ห้ผูถ้ือหุ้นเกิดความส าคัญผิดหรือสับสนในข้อมูลสารสนเทศ 

1.7. ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

ข้อพึงระวัง 

1) การจัดท าข้อมูล เอกสาร หรือรายงานทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

2) การท าลายเอกสารโดยไมท่ราบรายละเอียดของเอกสารที่จะท าลาย 

ตัวอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบัต ิ

1) ท่านไดเ้ข้าร่วมประชมุ Management Review ร่วมกับผูจ้ัดการและผู้บริหารหลายๆท่านในห้องประชุมของโรง

แรงแห่งหนึ่ง ซึ่งในชว่งเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ทุกคนทิง้แล็ปท็อปไว้ในห้องประชุม ท่านรู้สึกไม่

สบายใจ ท่านควรท าอย่างไร 

 

ค าแนะน า 

 เน่ืองจากแล็ปท็อปและข้อมูลในเครื่องเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะมีข้อมูลที่เป็นความลับของทาง

บริษัทฯ พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องและข้อมูลได้รับการป้องกันมิให้สูญหาย ถูกลัก

ขโมย หรือข้อมูลถูกเผยแพร่โดยไม่เจตนา ดังนั้นท่านและเพื่อนร่วมงานควรเก็บเคร่ืองหรือปิดล็อกห้องอย่าง

ปลอดภัย หรือเลือกใหม้ีใครบางคนดูแลเคร่ืองดังกล่าว  
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2. จรรยาบรรณวา่ด้วยการปฏบิติัต่อข้อมูลและสารสนเทศ 

นโยบายและแนวการปฏิบัต ิ

2.1. มุ่งมั่นที่จะรักษาความลับของบรษิัท ไม่น าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยแกบุ่คคลภายนอก 

2.2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษทัต้องไมใ่ชข้้อมลูดังกล่าวก่อน

เปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท าการซื้อขายหลักทรัพยข์องบริษัทโดย

ตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เชน่ Nominee 

ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าป ีและ

หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน 

ข้อพึงระวัง 

1) การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลที่ไมเ่กี่ยวข้อง 

2) การขาดมาตรการป้องกันความเส่ียงในการจัดการกับข้อมูล เพื่อไม่ให้ถูกท าลายหรือเกิดการสูญหาย 

ตัวอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบัต ิ

1) หากท่านท าหน้าที่อยูใ่นต าแหนง่ที่สามารถเขา้ถึงระบบข้อมูลประวัติกรรมการ และผู้บรหิารได้ วนัหนึ่งได้รับ

โทรศัพท์จากผูจ้ัดการโรงงานขอให้ส่งประวัติของประธานเจ้าหนา้ที่บริหารเพื่อน าไปเผยแพรใ่นนิตยสารเล่ม

หนึ่ง โดยอ้างว่าได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บรหิารแล้ว แต่ท่านไม่ทราบเรื่อง ท่านจะท าอย่างไร 

 

ค าแนะน า 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัของผูอ้ื่นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ผู้ที่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตัว

ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนญุาตจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในตัวอย่างนี้ท่านควรสอบถาม

ไปยังเจ้าของข้อมูลโดยตรงเพื่อขอความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวก่อนด าเนินการใดๆ 
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3. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 

นโยบายและแนวการปฏิบัต ิ

3.1. ให้ความส าคัญกบัความโปรง่ใส และค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือ

หน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อ

หลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนตา่งๆ ตอ่เจ้าหน้าทีข่องรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวก 

หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท 

3.2. ให้ความรว่มมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคบัที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจอย่าง

เคร่งครัด 

3.3. เสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม 

3.4. มุ่งมั่นด าเนินโครงการที่เป็นประโยชนต์่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือ

เป็นโครงการที่บรษิัทริเร่ิมขึ้นเอง 

ข้อพึงระวัง 

1) ความสัมพันธ์กับนักการเมือง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองอนัอาจท าให้เข้าใจผิดได้ว่าไม่เปน็กลาง

ทางการเมือง หรือฝักใฝ่พรรคการเมือง 

2) การแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบพนกังาน ในการปฏิบตัิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองกบัพรรคการเมืองใด 

ตัวอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบัต ิ

1) ท่านควรท าอย่างไรถ้าหากพนักงานใต้บงัคับบญัชาของท่านลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  

 

ค าแนะน า 

ชี้แจงให้พนักงานใตบ้ังคับบญัชาคนน้ันทราบว่าสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ หากไม่กระทบตอ่การ

ปฏิบัติงานหลักที่ฏิบัติอยู่ และจะต้องไม่อ้างความเป็นพนักงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ

เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตัง้หรอืการหาเสียงเลือกตั้ง หรือกระท าการอื่นใดที่ท าให้สาธารณชนเกิดความ

เข้าใจผิดว่าบริษทัให้การสนับสนุน มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือฝักใฝ่กบักลุ่มการเมืองใด 
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4. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม 

นโยบายและแนวการปฏิบัต ิ

4.1. เปิดเผยและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม 

4.2. ให้ความรว่มมือในกจิกรรมตา่งๆ ที่องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนและตอบสนองความคาดหวังของสังคม 

4.3. ในการด าเนินการโครงการร่วมกบัองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม ต้องค านงึถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมเป็นส าคญั 

4.4. ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่ละเมิดข้อบังคับ หรือข้อก าหนดทางกฎหมาย 

ข้อพึงระวัง 

1) การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสู่สาธารณะ 

2) การเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของชุมชน 

 

5. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

นโยบายแนวการปฏบิัติ 

5.1. ปฎิบัติต่อลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยตุิธรรม รวมทั้งเปดิเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินคา้และบริการ

ที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง 

5.2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ดครัดตลอดจน ให้บริการและปฏิบัตติ่อลูกค้าด้วย

ความมีน้ าใจ 

5.3. ค าร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการ ของลูกค้า

อย่างรวดเร็ว 

5.4. รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

5.5. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 

5.6. ไม่ค้าก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทยีบกับคุณภาพของสินค้า และหลีกเล่ียงการก าหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่

เป็นธรรมต่อลูกค้า 
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ข้อพึงระวัง 

1) การน าข้อมูลของบริษัทลูกค้าไปพูดในที่สาธารณะ 

2) การแสดงกริริยาที่ไม่เหมาะสมระหว่างที่มีการโต้เถยีงกับลูกค้า 

ตัวอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบัต ิ

1) ท่านได้ยินผู้จัดการฝ่ายขายคุยกบัลูกค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้พัฒนาขึ้น ซึง่จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

นีใ้นอีกไม่กี่สัปดาหข์้างหน้า ท่านจะสามารถน าเรื่องนี้ไปบอกใหก้ับผู้อื่นทราบได้หรือไม ่

 

ค าแนะน า 

ไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลส าคัญของบริษทัลูกค้าที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ท่านไม่ควรน า

ข้อมูลนี้ไปแสวงหาผลประโยชนห์รือไม่ควรแลกเปล่ียนข้อมูลนี้กับผู้อ่ืนที่อาจน าข้อมูลนี้ไปใช้ได้เพราะอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บรษิทัลูกค้า 

  

 

6. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี 

นโยบายแนวการปฏบิัติ 

6.1 รักษาสัมพันธภาพที่ยัง่ยืนกับคูค่า้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

6.2 การจัดซ้ือจัดจ้างไมค่วรเจาะจงขอ้ก าหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคู่ค้ารายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือ

พยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑห์รือบริการนั้นๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีความจ า

เป็นซึ่งมีเหตผุลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

6.3 ใหค้ านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมคีวามซื่อสัตยใ์นการด าเนินธุรกจิ รักษา

ผลประโยชน์รว่มกบัคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกติกาที่ก าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด  

6.4 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า  

6.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบตัิต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการช าระคืนตาม

ก าหนดเวลา การดแูลหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ

ผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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ข้อพึงระวัง 

1) ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึ้นในการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการ เช่น การยอมรับของก านัล

ที่ไม่เหมาะสม 

2) การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธใ์กล้ชิด 

ตัวอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบัต ิ

1) ท่านก าลังคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาภายนอกใหม้าวางระบบในบริษัท ซึ่งพีช่ายของท่านด าเนินธรุกิจที่ปรึกษา

ในด้านน้ีอยู่เช่นกัน และท่านก็พจิารณาเห็นว่าพีช่ายของท่านมีคณุสมบัติเหมาะสมกับงานในลักษณะที่ท่าน

ต้องการเป็นอย่างมาก ท่านจะสามารถว่าจ้างพีช่ายของท่านใหท้ างานนี้ได้หรือไม ่

 

ค าแนะน า 

ถึงแม้ว่าพีช่ายของท่านจะมคีุณสมบัติที่เหมาะสม แต่ท่านก็ไม่สมควรจ้างพีช่ายของตนเอง เพราะ การว่าจ้าง

จะท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบรษิัท อยา่งไรก็ดพีี่ชายของท่านยังมโีอกาสทีจ่ะได้รับการ

คัดเลือกเปน็ที่ปรึกษาใหแ้ก่บริษทั แตท่่านจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือก การตัดสินใจ และการเสนอ

ว่าจ้าง 

 

7. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

นโยบายและแนวการปฏิบัต ิ

7.1 ปฏิบัติต่อคูแ่ขง่ทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตักิารแข่งขัน

ทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกนั  

7.2 ไม่กีดกันผู้อ่ืนในการเข้ารว่มแขง่ขันทางธุรกิจ  

7.3 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายส ีและโจมตีคูแ่ขง่โดยปราศจากมูลความ

จริง หรือมีการกระท าการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  

ข้อพึงระวัง  

1) การร่วมกันก าหนดราคา หรือเงือ่นไขการขายสินค้า หรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อคูแ่ขง่ทางการคา้รายอื่น 

2) การท าความตกลงกับลูกค้า ทีม่ผีลเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งรายอื่น 
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ตัวอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบัต ิ

1) หากท่านได้รับมอบหมายให้น าสินค้าและนวัตกรรมของบรษิัทไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าทีจ่ัดขึ้นใน

ประเทศ ซึ่งท่านต้องการทีจ่ะแสดงว่าคุณภาพสินค้าของบริษัทดกีว่าสินค้าชนิดเดียวกันทีผ่ลิตโดย

บริษัทผู้ผลิตรายอื่น ท่านจะสามารถน าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นมาทดสอบคุณภาพเพื่อเปรียบเทยีบกับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อหน้าผูท้ีม่าร่วมงานแสดงสินค้าได้หรือไม่ 

2) หากท่านได้รับการเชิญชวนจากคู่แข่งทางการค้าเพื่อพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการตลาด

เพื่อจัดสรรกลุ่มลูกค้าและพื้นที่การขาย เพื่อตัดราคาระหว่างกัน ท่านจะท าอย่างไรในต่อเหตุการณ์ดังกล่าว 

 

ค าแนะน า 

1) ท่านไม่สามารถน าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นมาร่วมทดสอบได้แม้วา่จะเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ตาม 

เพราะเป็นการกระท าที่ผิดมารยาททางธุรกจิ อย่าไงรก็ตาม หากท่านต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ

ของสินค้าก็สามารถน ามาทดสอบเปรียบเทียบได้ แต่ไม่ควรระบแุหล่งผลิตสินค้าหรือผู้ผลิตสินคา้ที่น ามา

ทดสอบเปรียบเทียบ 

 

2) ท่านควรจะปฏิเสธการเข้าร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว และควรรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา 

 

 

8. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

นโยบายและแนวการปฏิบัต ิ

8.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักด์ิศรีของความเป็นมนษุย์และสิทธิขัน้พื้นฐานของ

มนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกัน 

8.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและผลการปฎิบัติ งานของ

พนักงานแต่ละคน 

8.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนกังานต้องกระท าด้วยความสุจรติใจ และตั้งอยู่

บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ 

8.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติและสุขภาพของพนักงานอยู่เสมอ 

8.5 ให้การส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ถึงและสม่ าเสมอ 
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8.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรูท้างวิชาชีพของพนักงาน 

8.7 ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

8.8 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์อันเน่ืองมาจากได้รับ

ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ได้รับการแก้ไขในวธิีทางทีถู่กต้อง 

ข้อพึงระวัง 

1) การท างานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรอืเครื่องมือ เครื่องจักร โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใชง้าน 

2) การไม่รายงานอุบตัิเหตุที่เกิดในสถานที่ท างาน 

3) การไม่ปฏิบตัิตามข้อบงัคับและระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยสุขอนามยัและความปลอดภัย 

ตัวอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบัต ิ

1) ผู้ใต้บงัคับบญัชาของท่านรายงานว่าหูของเขาไม่ค่อยไดย้ินเสียงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเขาได้ไปพบแพทย์แล้ว และ

แพทยไ์ด้ให้ความเห็นว่าอาจจะมาจาก 2 สาเหตุ คือ การได้ยินเสียงดังมากๆ หรือ อยูใ่นสภาพแวดล้อมที่มี

เสียงดังเป็นประจ า ผูใ้ต้บงัคับบญัชาของท่านจึงสงสัยว่าอาจเกิดจากการได้ยินเสียงเคร่ืองจักรในบริเวณ

สถานที่ท างาน ในฐานะที่ท่านเปน็ผู้บังคับบญัชา ท่านจะปฏิบัติอย่างไร 

2) หัวหน้างานของท่านส่ังให้ท่านเตรียมใบสั่งซื้องานบริการที่มมีูลค่า 20,000 บาท แต่เขามีอ านาจอนุมัติ

ค่าใชจ้่ายเพยีง 15,000 บาท จงึส่ังให้ท่านแบ่งใบสั่งซื้ออกเป็น 2 ใบ เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเสนอขออนุมัตจิาก

ผู้บังคับบญัชาระดับสูงขึ้นไป ท่านควรจะท าอย่างไรในสถานการณ์นี้ 

 

 

ค าแนะน า 

1) ในฐานะทีท่่านเป็นผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับรายงานความผิดปกติ ท่านควรด าเนินการให้มีการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงทันที เพราะพนักงงานทุกคนมีหน้าที่ในการรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้บังคบับัญชา

ทราบ แม้ว่าจะเป็นความผิดปกติเพียงเล็กน้อย หรือเป็นเพียงขอ้สงสัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน หรือยัง

ยั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทว่งท ี

 

2) การกระท าเช่นน้ีเป็นการขออนุมตัิที่ไมถู่กต้อง และขัดต่อหลักการควบคุมภายในที่ดี ท่านควรจะแจ้งให้

หัวหน้างานของท่านทราบวิธีปฏบิัติที่ถูกต้อง หรือหากอึดอัดใจทีจ่ะแจ้ง ท่านสามารถแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้น

ได้กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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9. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

นโยบายและแนวการปฏิบัติ  

9.1 มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย 

คุณภาพชีวติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตระหนักถึง

คุณภาพชีวติของชมุชนและสังคม  ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจทีจ่ะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   

9.2 การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การด าเนินการใด ๆ ของบริษทัจะต้องท าให้แนใ่จว่าผลิตภัณฑแ์ละการประกอบ

ธุรกิจของบริษทัทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรอืมาตรฐานต่างๆ  

9.3 ส่งเสริมให้พนักงานมจีิตส านึกและมีความรบัผิดชอบต่อชมุชน สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ให้ความร่วมมือใน

กิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บรษิทัด าเนินธุรกิจอยูต่ามสมควร 

ข้อพึงระวัง 

1) การใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างไม่คุ้มค่า 

2) กระบวนการผลิตทีม่ีของเสียจากกระบวนการผลิตมากกว่าปกติ 

3) การจัดการกับขยะอันตรายผิดวธิี 

ตัวอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบัต ิ

1) บริษัทให้ท่านส่ังซื้อสีสเปรย์ โดยที่ท่านรูจ้ักพนักงานทีบ่ริษัทผลิตสีสเปรย์รายหนึ่งซึ่งสามารถส่ังซื้อได้ในราคา

ถูกกว่าซื้อยี่ห้อที่ใช้อยูใ่นปัจจุบนั แต่บริษทัดังกล่าวยงัไมไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม ท่านจะท าอย่างไร 

 

ค าแนะน า 

การส่ังซื้อวัสดุที่เป็นสารเคมีส าหรับใชใ้นส านักงานหรือโรงงานตอ้งมั่นใจว่าเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานความปลอดภัยจากหนว่ยงานที่รบัผิดชอบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมแีหล่งผลิตที่น่าเชือ่ถือ 
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10. จรรยาบรรณวา่ด้วยการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น  

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้

ค ามั่น เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดซ่ึงไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน

ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรอืผู้มีหน้าทีไ่มว่่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวกระท าหรือละ

เว้นการปฏิบัตหิน้าที่ อันเป็นการให้ไดม้าหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือค าแนะน าธุรกจิให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ 

เพื่อให้ไดม้าหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารตีทางการค้า ให้กระท าให้ 

นโยบายและแนวทางปฏบิัติ 

10.1 กรรมการบรษิัท ผูบ้ริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องไมเ่ข้าไปเกี่ยวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม 

10.2 พนักงานบรษิัททุกคนไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทจุริตคอร์รปัชั่นที่เกี่ยวข้องกบั

บริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคับบญัชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากบัผู้บังคบับัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการติดตามการปฏบิัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่ก าหนดไว้ 

10.3 บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการร่วมคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเรื่องทีเ่กี่ยวกับการคอร์รัปชั่น

ที่เกี่ยวข้องกับบริษทั โดยใช้นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ทีใ่ห้ความรว่มมือในการรายงานการทุจริต

คอร์รัปชั่น  

10.4 ผู้ที่กระท าคอร์รัปชั่น เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม

ระเบียบที่บรษิัทก าหนดไว้ นอกจากน้ีอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

10.5 บริษทัตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนทีต่้องปฏิบัตหิน้าทีท่ี่

เกี่ยวข้องกบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ในเรื่องทีต่อ้งปฏิบัตใิห้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทจุริต

คอร์รัปชั่น 

ข้อพึงระวัง 

1) การจ่ายเงินให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมนั้น เพื่อแลกเปล่ียนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ 

2) การท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสมาชิกครอบครวัของเจ้าหน้าที่รัฐ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาที่ท ากบัรัฐ 

3) รับหรือให้ค าแนะน าทางธุรกจิ ทีต่้องใช้ความสัมพันธ์พิเศษกบัเจา้หน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดๆ 



 
 

13 
 

11. จรรยาบรรณวา่ด้วยการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปญัญา 

นโยบายและแนวทางปฏบิัติ 

11.1 พนักงานของบริษทัทุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ื่น หากพบการ

กระท าที่เป็นหรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้บงัคับบญัชารบัทราบ 

11.2 ตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบคุคลภายนอก ที่ได้รบัมาหรือจะน ามาใช้ภายในบริษทั เพือ่ลดโอกาสที่จะ

เกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปญัญาของผู้อื่น 

11.3 พนักงานมีหน้าที่รายงานตอ่ผู้บังคับบญัชาเมื่อพบการกระท าผิดที่เห็นวา่เป็นการละเมิดสิทธิ อาจน าไปสู่การ

ละเมิดสิทธิ หรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรพัย์สินทางปัญญา 

11.4 ในการท างาน พนักงานต้องดูแลรักษางาน ข้อมูล สูตร สถติิ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริง

ต่างๆ ที่เป็นทรพัย์สินทางปญัญาของบริษทัไมใ่หถู้กล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยให้กบัผู้ใด เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากทางบรษิัท 

ข้อพึงระวัง 
1) การท าซ้ า ดัดแปลง แกไ้ขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดย

ไม่มีเหตุสมควร 

2) การใชข้้อมูลที่เป็นความลับ หรือเป็นสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ 

3) การตัดสินใจที่เกีย่วข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา ใชป้ระโยชน์จากทรพัย์สินทางปญัญา รักษาสิทธิ์

และคุ้มครองสิทธิ์ในทรพัย์สินทางปัญญาของบรษิัท โดยไมม่ีความเข้าใจทีช่ัดเจนและถูกต้อง 

ตัวอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบัต ิ

1) บริษัทมีนโยบายให้ปรับปรงุงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) โดยใหจ้ัดหาโปรแกรมส าเร็จรูปมา

ใช้ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีจ าหนา่ยในราคาที่สูงมากและมีการสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เนื่องจากลูกน้องของ

ท่านมีเพื่อนที่อยูฝ่่าย R&D ของบริษัทแห่งหนึ่ง และได้ใชโ้ปรแกรมดังกล่าวอยู่ เพื่อต้องการให้ได้ผลงานจาก

ผู้บังคับบญั ลูกน้องของท่านจึงขอ Copy โปรแกรมดังกล่าวมาทดลองใช้ในงานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใชจ้่าย 

เมื่อท่านทราบเรื่อง ท่านจะท าอย่างไร 

 

ค าแนะน า 

การน าโปรแกรมที่สงวนลิขสิทธิต์ามกฎหมายมาใช้อย่างไม่ถูกตอ้ง มีความเส่ียงต่อการถูกฟ้องรอ้งและเป็น

การกระท าที่ผิดกฎหมาย ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในภายหลัง ถึงแม้ว่าเป็นเพียงการ

ทดลองน ามาใช้ก็ไม่สมควร ท่านควรสั่งให้ลบโปรแกรมดังกล่าวออกจากเครื่องคอมพวิเตอร์ของบริษัท และ

ก าชับไม่ให้มโีปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ไดผ้่านการจัดซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้กับเครื่องของบริษทั 



 
 

14 
 

แบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้อ่านคูม่ือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ฉบบันี้อย่าง
ครบถ้วนและท าความเข้าใจอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอรายงานดังต่อไปนี ้
 (โปรดท าเครื่องหมาย X ในช่อง  และ  รวมทั้งเพิม่ข้อมูลหากจ าเป็น (ถ้ามี)) 
   ข้าพเจ้าไมม่ีรายการที่อาจเปน็ผลประโยชนท์ี่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบรษิัท 

   ข้าพเจ้ามีรายการที่อาจเป็นผลประโยชนท์ี่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีลักษณะของรายการ
ดังต่อไปนี ้
  O   มีการท าธุรกรรมที่มขี้อตกลงทางการค้าทัว่ไป ระหว่างบริษทั หรือบริษทัในเครือ กับ 

     ข้าพเจ้า โดยใชช้ื่อข้าพเจ้าเอง 

     ข้าพเจ้า โดยใชช้ื่ออ่ืน (ระบุชือ่).................................................... 
     ผู้ที่เกี่ยวดองในครอบครัวของข้าพเจา้* หรือผู้แทนของข้าพเจ้า 

    ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................นามสกุล................................ 
    เกี่ยวดองเป็น......................................................................................... 
 (*ผู้ที่เกี่ยวดองในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บตุร) 
 

ข้าพเจ้าขอรายงาน ดังต่อไปนี้ (กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)) 
1. รายละเอียดของรายการ 
2. วิธีการแก้ไข ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ด าเนินการแก้ปัญหาแล้ว (ถ้าม)ี 

 

ลงชื่อ............................................................ 

(.........................................................) 

ต าแหนง่........................................................... 
วันที่.............../................../.................. 

ความเห็นของผูบ้ังคับบญัชา  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ............................................................ 

(.........................................................) 

ต าแหนง่........................................................... 
วันที่.............../................../.................. 
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ใบลงนามรับทราบปฏิบัติ 

 

วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................. 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................รหัสพนักงาน

...............................................ต าแหนง่........................................................แผนก...................................................ฝา่ย

................................................ 

ได้รับทราบและยินดีปฏิบัตติามข้อพึงปฏิบตัิของผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ระบุอยูใ่นคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของ บรษิัท 

ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  

 อน่ึง ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า หากข้าพเจ้ากระท าการอย่างใดที่เปน็การฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบัตใินการ

ท างานของบริษัท ย่อมได้รับโทษทางวินยัตามควรแก่กรณี 

 

 

         ..................................................... 

         (...................................................) 

         วันที่.............................................. 

 

 


