ข้ อพึงปฏิบัตทิ างจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
(Code of Conduct)
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ข้ อพึงปฏิบัตทิ างจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
(Code of Conduct)
บทนา
แม้วา่ จริ ยธรรมอาจมีหลายความหมาย แต่พอจะสรุ ปความหมายได้วา่ หมายถึงคุณธรรม ความดี
ความยุติธรรม หรื อความถูกต้อง ที่ควรประพฤติปฏิบตั ิ พฤติกรรมทางจริ ยธรรมเป็ นการแสดงคุณค่าของ
บุคคลฉันใด พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของธุ รกิจก็ยอ่ มแสดงคุณค่าของกิจการฉันนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นประโยชน์ที่เป็ นรู ปธรรมในการยึดหลักบรรษัทภิบาลเป็ นหลักในการ
บริ หารธุ รกิจ เนื่องจากเป็ นแนวทางการดาเนินธุ รกิจที่ยดึ มัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
รวมทั้งต่อสังคมและประเทศชาติเพื่อประโยชน์อนั ยัง่ ยืนร่ วมสื บกันไป
หลักบรรษัทภิบาลที่สาคัญที่คณะกรรมการบริ ษทั ยึดถือ และเห็นควรส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั มีความรู้ ความเข้าใจในแนวนโยบายซึ่งประกอบด้วย 13 ประการดังนี้
1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ไม่วา่ จะ
เกิดจากการติดต่อกับผูเ้ กี่ยวข้องทางการค้าของบริ ษทั เช่น คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่งขัน หรื อจาก
การใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ หรื อพนักงานในการหาประโยชน์ส่วน
ตน และในเรื่ องการทาธุ รกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั หรื อการทางานอื่นนอกเหนือจากงานของ
บริ ษทั ซึ่ งส่ งผลกระทบกระเทือนต่องานทันที
- พนักงานพึงละเว้นการถือหุ ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษทั หากทาให้พนักงานกระทาการ
หรื อละเว้นกระทาการที่ควรทาตามหน้าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในทันที ใน
กรณี ที่พนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็ นพนักงาน หรื อก่อนที่บริ ษทั จะเข้าไปทาธุ รกิจนั้น
หรื อได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นทราบ
- กรณี กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานไปเป็ นกรรมการ หุ ้นส่ วน หรื อที่ปรึ กษาในองค์กรอื่น
นั้นจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์บริ ษทั
- รายการที่เกี่ยวโยงต้องผ่านการสอบทาน หรื อพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับ กรณี กรรมการตรวจสอบหรื อ กรรมการบริ ษทั ท่านใดมี
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ส่ วนได้เสี ยในรายการที่เกี่ยวโยง กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการบริ ษทั ท่านนั้นต้องไม่
มีส่วนพิจารณารายการเกี่ยวโยงนั้น
2. การรักษาและการใช้ ทรัพย์สินของบริษัท (Corporate Assets)
- บริ ษทั ส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล
และใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้เสื่ อมเสี ยสู ญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั อย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้
เพื่อประโยชน์ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
- ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทั้งที่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตนเช่น สังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็ นความลับที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุ รกิจ ประมาณการทาง
การเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
- พนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผย หรื อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็ นความลับ
อย่างเด็ดขาด
3. การให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง (Gifts and Entertainment )
- กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานย่อมไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของ หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้ ผูร้ ับเหมา ผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าที่ปรึ กษา หรื อผูใ้ ด จากผูเ้ กี่ยวข้องทาง
ธุ รกิจกับบริ ษทั
- พนักงานอาจรับหรื อให้ของขวัญได้ตามประเพณี นิยม โดยการรับของขวัญจะต้องไม่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเชิงธุ รกิจใดๆของผูร้ ับ
- ของขวัญที่ได้รับควรเป็ นสิ่ งมีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็ นเงินสด หรื อเทียบเท่าเงินสด
- หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวสิ ัยจาก
ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจกับบริ ษทั ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
- การให้หรื อรับของขวัญ อาจจะกระทาได้หากทาด้วยความโปร่ งใส หรื อทาในที่เปิ ดเผย
หรื อสามารถเปิ ดเผยได้
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- กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ย่อมไม่เสนอสิ่ งจูงใจ หรื อผลประโยชน์อื่นใดต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ลูกค้า หรื อบุคคลภายนอก รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจของ
บริ ษทั เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิมิชอบ
- กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ย่อมไม่ดาเนินธุ รกิจ หรื อดาเนินการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการคอร์ รัปชัน่
4. การซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท และการใช้ ข้อมูลภายใน (Securities Trading and Inside
Information)
- พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้ อหรื อขายหุ ้นของ
บริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้ อหรื อขายหุ น้ ของบริ ษทั
- พนักงานพึงรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อป้ องกันการซื้ อหรื อขายหุ น้ โดย
ใช้ขอ้ มูลภายในและเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้ อหรื อขายหุ น้
ของบุคคลภายใน
- บุคคลภายในควรละเว้นการซื้ อหรื อขายหุ น้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบ
การเงิน หรื อเผยแพร่ สถานะของบริ ษทั รวมถึงข้อมูลสาคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย
24 -48 ชัว่ โมง ภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้ อหรื อขายหุ น้
ของบริ ษทั
5. เรื่องระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน (Internal Controls
and Audit, and Financial Reporting)
- ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อการจัดทารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และทันต่อเวลา ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซึ่ งจัดทาตามมาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่
ยอมรับ
- จัดให้มีระบบควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ได้
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบ
ภายใน และสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
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6. ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น (Shareholder)
- ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และอย่างสุ ดความสามารถ และดาเนินการใดๆด้วย
ความเป็ นธรรมแก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกราย
- รายงานให้ผถู้ ือหุ ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ น
จริ งและ
- กรรมการ และ ผูบ้ ริ หาร บริ หารองค์กรด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อ
ป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ น้
- กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริ หารจัดการ
อย่างสุ ดความสามารถในทุกกรณี
- กรรมการ และผูบ้ ริ หาร จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเสื่ อมค่า และสู ญหาย
- กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง
- กรรมการ และ ผูบ้ ริ หาร ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อองค์กร
- รายงานให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบ ด้วย
เหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
7. การปฏิบัติต่อลูกค้ า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Customer Relations and Product Quality)
- ผลิตสิ นค้าและบริ การโดยส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรื อสู งกว่าตามความ
คาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
- ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสิ นใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ งทั้งในการ
โฆษณา หรื อในการสื่ อสารช่องทางอื่นๆกับลูกค้า อันเป็ นเหตุให้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆของสิ นค้า หรื อบริ การ
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิ
ชอบ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้
ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- กาหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของสิ นค้าและบริ การ
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8. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรื อเจ้ าหนี้ (Suppliers/Creditors)
- ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
- ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ในการเจรจาต่อรองทางธุ รกิจ พึงละเว้นการเรี ยกเก็บ รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
สุ จริ ตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
- หากมีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยกเก็บ รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้ และหรื อเจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้ อย่างสม่าเสมอ
9. การปฏิบัติต่อพนักงาน (Employees)
- ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของ
พนักงาน
- การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทาด้วย
สุ จริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาส
อย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
10. การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า (Rivals)
- ประพฤติปฎิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
เช่น การจ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
- ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- ไม่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบ
ต่างๆ
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- ไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อ ลิขสิ ทธ์ ของคู่แข่งการค้า
11. การปฏิบัติตนของพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานอืน่ (Employee Practice)
- พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ซื่ อตรง โปร่ งใส มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั และมีจิตสานึก
ที่ดีต่อส่ วนรวมและตนเอง ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่
- พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
- เคารพในสิ ทธิ ของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ ายจัดการ
- ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทา
การใดๆอันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
- พึงเป็ นผูม้ ีวนิ ยั และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณี อนั ดีงาม ไม่
ว่าจะระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
- ร่ วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่
พนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ของบริ ษทั
หรื อเป็ นปั ญหาแก่บริ ษทั ในภายหลังได้
- รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไม่นาข้อมูลของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองทั้งทางตรง
และทางอ้อม และไม่กระทาสนับสนุนบุคคลอื่นทาธุ รกิจแข่งขันกับบริ ษทั
- ไม่รับเงิน หรื อ ผลประโยชน์ใดๆ เป็ นการส่ วนตัวจากลูกค้าหรื อบุคคลภายนอก อัน
เนื่องจากการทางานให้บริ ษทั
- พึงระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสี ยงและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
- กรณี พนักงานมีปัญหาให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น กรณี มีขอ้ ขัดแย้ง ให้ถือคา
วินิจฉัยของกรรมการ/ผูจ้ ดั การ/ คณะกรรมการบริ หาร/คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นที่สิ้นสุ ด
- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูบ้ งั คับบัญชา และควรมีความสุ ภาพอ่อนน้อมต่อ
บุคคลที่มีตาแหน่งเหนือตน
- ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยเมตตาธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพิจารณานาไปใช้ประโยชน์
- ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานอย่างมีน้ าใจ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ น และปรับปรุ งตนให้สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
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- ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มัน่ ศึกษาหาความรู ้ และพัฒนาตนเอง
เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
- พนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูลข่าวสารของลูกค้าในการแสวงหาผลประโยชน์ตนเอง หรื อบุคคล
อื่น
- พนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูลข่าวสารและข้อมูลภายใน หรื อข้อมูลไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะมา
เป็ นประโยชน์ต่อการซื้ อขายหรื อลงทุนส่ วนตัว อันก่อเกิดความสู ญเสี ยต่อผลประโยชน์
ของลูกค้าของบริ ษทั
- พนักงานต้องไม่ใช้อานาจ หน้าที่ ฐานะพนักงานของบริ ษทั ในการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ
12. ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและส่ วนร่ วม (Environment and Community)
- รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
- ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยูม่ ีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาเนิ นการเองและร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน
- ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับต่ากว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
และชุมชน อันเนื่องมาจากดาเนินงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. การใช้ เทคโนโลยี และการสื่ อสาร
- ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงปกป้ องข้อมูลบัญชีชื่อผูใ้ ช้งาน และ รหัสผ่าน ห้ามร่ วมใช้กบั ผูอ้ ื่น
หรื อเผยแพร่ ให้ผอู ้ ื่นล่วงรู ้
- พนักงานต้องไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ระบบเทคโนโลยี และอินเตอร์ เน็ต ของบริ ษทั
เผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสม หรื อ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั และต่อความ
มัน่ คงของประเทศ
- พนักงานต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง และห้ามติดตั้งโปรแกรมที่ไม่มี
ลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องในสานักงานโดยเด็ดขาด
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- พนักงานควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทาอันเป็ นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา หรื อ ลิขสิ ทธิ์ ไม่วา่ ทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อของผูอ้ ื่นก็ตาม

การรับเรื่องร้ องเรียนด้ านจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน พร้ อมสรุ ป และรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป โดยการดาเนิ นการทุกขั้นตอนตั้งแต่
รับร้ องเรี ยน รวบรวมข้อมูล สื บ ค้น พิจารณาตัดสิ นเรื่ องนั้นๆ คณะกรรมการบริ ษทั และผูเ้ กี่ ยวข้องจะเก็บ
รักษาข้อมูลทั้งฝ่ ายร้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยน รวมทั้งพยานไว้เป็ นความลับ
ซึ่ ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน ตลอดจนผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม สามารถส่ ง ข้อร้ องเรี ย น
โดยตรงมายัง เลขานุการบริ ษทั ดังช่องทางต่อไปนี้
ทางอีเมล์

: noot@bodyglove.co.th

ทางโทรสาร : 02-540-1953
ทางไปรษณี ย ์ : เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั บีจีที คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
188 ถนนสุ วนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร 10510
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