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จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 

 

1. ความรับผิดชอบต่อกฎหมายและรักษากฎระเบียบของบริษัท  
บรษัิทฯ ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยทกุคนตอ้งรกัษำมำตรฐำนขัน้สงูสดุในเรือ่ง

ตอ่ไปนีใ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  
กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยทกุคนตอ้งเคำรพกฎหมำยและระเบียบค ำสั่งของบรษัิทฯ ทัง้

ตำมลำยลกัษณอ์กัษรและตำมเจตนำรมณแ์ละปฏิบตัิตำมกฎระเบยีบของบรษัิทฯ  

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยระเบียบขอ้บงัคบัของบำ้นเมืองหรอืกฎระเบียบของบรษัิทฯ โดยอำ้งเหตผุลที่วำ่เป็นกำรท ำก ำไรให้
บรษัิทฯ นัน้ ไมใ่ช่เหตผุลที่จะพงึรบัฟัง  

พฤติกรรมตำ่ง ๆ  ที่คูแ่ขง่ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทอื่นปฏิบตัิอยูท่ั่วไปในแวดวงธุรกิจนัน้ ไมใ่ช่สิง่ทีบ่รษัิทฯนีจ้ะตอ้งยอมรบั
หรอืปฏิบตัิตำมเสมอไป  

 

2. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
บรษัิทฯ ตระหนกัถงึสทิธิของผูม้สีว่นไดเ้สยีตำ่งๆ และมีนโยบำยที่จะดแูลใหค้วำมมั่นใจ โดยใหค้วำมส ำคญัแก่ผูม้ีสว่นได้

สว่นเสยีทัง้แก่ผูถื้อหุน้ พนกังำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ เจำ้หนี ้คูแ่ขง่ ตลอดจนสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยำ่งเหมำะสม และ
ใหม้ีกำรรว่มมือกนัระหวำ่งผูม้ีสว่นไดเ้สยีในกลุม่ตำ่งๆ ตำมบทบำทและหนำ้ที่เพื่อใหกิ้จกำรของบรษัิทฯด ำเนินไปไดด้ว้ยดี มี
ควำมมั่นคงและตอบสนองผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย โดยก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทและ
บรษัิทยอ่ยทกุคนมีหนำ้ที่ปฏิบตัติำมนโยบำยที่ก ำหนด เพื่อใหม้ั่นใจวำ่สทิธิขัน้พืน้ฐำนของผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดร้บักำรคุม้ครองและ
ปฏิบตัิเป็นไปไดด้ว้ยดี ดงันี ้ 
 

2.1 นโยบายและการปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุน้  
1. ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม เพื่อท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่ในกำรตดัสนิใจและกระท ำกำร

ใดๆ มีกำรค ำนงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของกลุม่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยรวมแลว้  
2. ปฏิบตัิหนำ้ที่อยำ่งมืออำชีพดว้ยควำมรู ้ ควำมช ำนำญ ควำมมุง่มั่น และดว้ยควำมระมดัระวงั ตลอดจนกำร

ประยกุตใ์ชค้วำมรูแ้ละทกัษะในกำรบรหิำรจดักำรบรษัิทอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ  
3. รำยงำนสถำนภำพขององคก์รสม ่ำเสมอครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ  
4. ไมแ่สวงหำประโยชนใ์หต้นเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มลูใดๆ ขององคก์รซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สำธำรณชน  
5. ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัขององคก์รตอ่บคุคลภำยนอก โดยเฉพำะคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้  
6. ไมด่  ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่องคก์ร 

 

2.2 นโยบายและการปฏิบัตติ่อพนักงาน  
1. ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังำน โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม

ของพนกังำน ตลอดจนจดัใหม้ีสวสัดิกำรตำ่งๆ ซึง่มำกกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด  
2. ใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนกังำน โดยใหโ้อกำสกบัพนกังำนอยำ่งทั่วถึงและ

สม ่ำเสมอ 
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3. หลกีเลีย่งกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ไมเ่ป็นธรรมซึง่อำจคกุคำม และสรำ้งควำมกดดนัตอ่สภำพจิตใจของพนกังำน 
หรอือำจมีผลกระทบตอ่ควำมมั่นคงในหนำ้ที่กำรงำนของพนกังำน  

4. ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัตอ่ชีวติ รำ่งกำย สขุภำพอนำมยั และทรพัยส์นิของ
พนกังำนอยูเ่สมอ  

5. กำรแตง่ตัง้และโยกยำ้ย รวมถงึกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนกังำน กระท ำดว้ยควำมสจุรติใจ และตัง้อยูบ่น
พืน้ฐำนของควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำน 

6. ใหพ้นกังำนรอ้งเรยีนในกรณีไมไ่ดร้บัควำมเป็นธรรมตำมระบบและกระบวนกำรท่ีก ำหนด 
5. ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัตำ่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัพนกังำน  

 

2.3 นโยบายและการปฏิบัตติ่อลูกค้า  
บรษัิทฯ มีควำมมุง่มั่นท่ีจะพฒันำอยำ่งตอ่เนื่องดำ้นวฒันธรรมกำรใหบ้รกิำร เพื่อมุง่ที่จะสรำ้งควำมพอใจใหแ้ก่

ลกูคำ้สงูกวำ่ที่ลกูคำ้จะคำดหมำยไว ้ ในกำรนี ้ พวกเรำจะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจถงึควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เพื่อท่ีบรษัิทฯจะ
สำมำรถเสนอบรกิำรและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งเหมำะสม ดงันี ้ 

1. จ ำหนำ่ยสนิคำ้และบรกิำรที่มคีณุภำพ ตลอดจนรกัษำคณุภำพใหไ้ดม้ำตรฐำนตลอดเวลำ  
2. เปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบัสนิคำ้และบรกิำรอยำ่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ิดเบือนขอ้เทจ็จรงิ  
3. ใหร้บัประกนับรกิำร ภำยใตเ้ง่ือนไขและเวลำอนัเหมำะสม  
4. ไมส่ง่มอบสนิคำ้และบรกิำรใหแ้กล่กูคำ้โดยทรำบวำ่สนิคำ้และบรกิำรนัน้มีขอ้บกพรอ่งเสยีหำย  
5. จดัระบบเพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถแจง้เก่ียวกบัสนิคำ้และบรกิำร และสำมำรถตอบสนองอยำ่งรวดเรว็  
6. รกัษำควำมลบัของลกูคำ้ รวมถงึไมน่ ำมำใชป้ระโยชนแ์ก่ตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  
7. ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ที่มีตอ่ลกูคำ้อยำ่งเครง่ครดั กรณีทีไ่มอ่ำจสำมำรถปฏิบตัติำมเง่ือนไขจะตอ้งรบี

ด ำเนินกำรแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบลว่งหนำ้ เพื่อรว่มกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ  
 

2.4 นโยบายและการปฏิบัตติ่อคู่คา้และ/หรือเจ้าหนี้  
1. ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ทีม่ีตอ่คูค่ำ้และ/หรอืเจำ้หนี ้ กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไข จะตอ้งรบีแจง้ให้

ทรำบลว่งหนำ้เพื่อรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ข และปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย  
2. ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไมส่จุรติในกำรคำ้กบัคูค่ำ้ ลกูหนีแ้ละ/หรอืเจำ้หนี ้ 
3. รำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น ตำมควำมเป็นจรงิ  

 

2.5 นโยบายและการปฏิบัตติ่อคู่แข่งทางการค้า  
1. ประพฤติปฏิบตัิภำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัท่ีดี  
2. ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงและกลำ่วหำคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ หรอืผลติภณัฑข์องบรษัิทคูแ่ขง่ดว้ยควำมไมส่จุรติ และ

ปรำศจำกขอ้มลูควำมจรงิ  
3. ไมเ่ขำ้ถงึสำรสนเทศที่เป็นควำมลบัของลกูคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไมส่จุรติ หรอืไมเ่หมำะสม 

 

2.6 นโยบายและการปฏิบัตติ่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม  
1. ใหก้ำรสนบัสนนุกิจกำรอนัเป็นประโยชนต์อ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มสว่นรวม  
2. คืนผลก ำไรสว่นหนึง่ขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมที่จะมีสว่นสรำ้งสรรคส์งัคมอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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3. ไมก่ระท ำกำรใดๆ ที่มีผลเสยีหำยตอ่ทรพัยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดลอ้ม  
4. ปลกูฝังจิตส ำนกึของควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในหมูพ่นกังำนทกุระดบัอยำ่ง

ตอ่เนื่องสม ่ำเสมอ 
5. ปฏิบตัิหรอืควบคมุใหม้กีำรปฏิบตัิอยำ่งเครง่ครดัตำมเจตนำรมณข์องกฎหมำย และกฎระเบยีบที่ออกโดย

หนว่ยงำนก ำกบัดแูล บรษัิทฯ มีนโยบำยเพื่อสง่เสรมิกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมพนกังำนในองคก์ร เรือ่ง
สิง่แวดลอ้ม เพื่อปลกูฝังและสรำ้งจิตส ำนกึใหพ้นกังำนทกุคนค ำนงึถึงควำมรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มในกำร
ปฏิบตัิงำน ดงันี ้ 
ปลกูฝังแนวคิดเรือ่งควำมรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มแก่พนกังำนเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจและเห็นถึง

ควำมส ำคญัของกำรดแูลสิง่แวดลอ้ม โดยจดัใหม้ีกำรอบรมพนกังำนในดำ้นสิง่แวดลอ้มอยำ่งตอ่เนือ่ง  

มีกำรรณรงคส์รำ้งจิตส ำนกึรกัษ์ธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม ผำ่นกิจกรรมตำ่งๆ ที่พนกังำนมีสว่นรว่มอยำ่ง
ตอ่เนื่อง  

 

3. ความรับผิดชอบต่อข้อมูลและทรัพยสิ์นของบริษัท  
3.1 การปกป้องทรัพยส์นิของบริษัทฯ  

1. ตอ้งรบัผิดชอบในกำรดแูลทรพัยำกรและทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ใหม้ีประสทิธิภำพและเกิดประโยชนส์งูสดุ ไม่
น ำไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน  

2. หำ้มมใิหป้ลอมแปลงหนงัสอื รำยงำน หรอืเอกสำรของบรษัิทฯ จะตอ้งจดัท ำเอกสำรตำ่งๆ ดว้ยควำมสจุรติ 
รอบคอบ ไมน่ ำทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ไปใชผิ้ดวตัถปุระสงค ์หรอืใชใ้นทำงที่ผิดกฎหมำย  

3. มีควำมระมดัระวงัมใิหห้นงัสอื รำยงำน หรอืเอกสำรอนัเป็นควำมลบัของบรษัิทฯ รั่วไหล อนัจะน ำมำซึง่ควำม
เสยีหำยแก่บรษัิทฯ  

 

3.2 การใช้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. คอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศตำ่งๆ ที่ใชใ้นกำรปฏิบตัิงำนถือเป็นทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ผูบ้รหิำรและ

พนกังำนทกุคนไมค่วรใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศตำ่งๆ เพื่อประโยชนส์ว่นตน  
2. หำ้มผูบ้รหิำรและพนกังำนเปิดเผยรหสัประจ ำตวั (Password) ทีใ่ชใ้นกำรเขำ้ถึงระบบขอ้มลูของบรษัิทฯ แก่

ผูอ้ื่น  
3. หำ้มผูบ้รหิำรและพนกังำนเปิดเผยขอ้มลูที่อยูใ่นระบบขอ้มลูของบรษัิทฯ หรอื ขอ้มลูที่บรษัิทฯ ซือ้มำโดยไมไ่ด้

รบัอนญุำต 
4. หำ้มผูบ้รหิำรและพนกังำนเปลีย่นแปลง ท ำซ ำ้ ลบทิง้ หรอื ท ำลำยขอ้มลูของบรษัิทฯ โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 
5. หำ้มผูบ้รหิำรและพนกังำนน ำซอฟทแ์วรท์ี่ผิดกฎหมำยมำใช ้และหำ้มคดัลอกซอฟทแ์วรล์ขิสทิธ์ิดว้ยเหตผุลใดๆ 

โดยมิไดร้บัอนญุำตจำกบรษัิทผูผ้ลติซอฟตแ์วรน์ัน้ๆ  
6. หำ้มผูบ้รหิำรและพนกังำนปรบัแตง่อปุกรณฮ์ำรด์แวร ์ หรอื ติดตัง้อปุกรณใ์ดๆ ที่นอกเหนือจำกอปุกรณ์

มำตรฐำนท่ีบรษัิทฯ ติดตัง้ให ้
7. หำ้มผูบ้รหิำรและพนกังำนใชอ้ีเมลของบรษัิทฯ ในกำรสง่ตอ่ขอ้ควำมที่กลำ่วรำ้ยท ำใหเ้สื่อมเสยี หรอื ขอ้ควำมที่

หยำบคำย ลำมก ขมขู ่ก่อกวน หรอื สรำ้งควำมร ำคำญใหแ้ก่ผูอ้ื่น  
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8. ผูบ้รหิำรและพนกังำนควรใชอ้ินเตอรเ์น็ตในกำรแสวงหำขอ้มลูและควำมรูท้ี่เป็นประโยชนต์อ่กำรปฏิบตัิงำน 
หลกีเลีย่งเว็บไซตท์ี่ผิดกฎหมำยหรอืละเมิดศีลธรรมอนัดีงำม หลกีเลีย่งกำรเปิดไฟลท์ี่ไมท่รำบแหลง่ที่มำและ
กำรใชอ้ปุกรณบ์นัทกึขอ้มลูที่เคยใชง้ำนกบัคอมพิวเตอรท์ี่นำ่สงสยัวำ่อำจมีไวรสัคอมพิวเตอร ์ หรอืซอฟตแ์วรท์ี่
เป็นอนัตรำยอื่นๆ  

9. ผูบ้รหิำรและพนกังำนควรใชอ้ปุกรณส์ือ่สำรอื่นๆ ที่บรษัิทฯ จดัให ้อำทิ โทรศพัท ์โทรสำร โทรศพัทม์ือถือ อยำ่ง
มีจิตส ำนกึและมีควำมรบัผิดชอบ โดยค ำนงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ เป็นหลกั  

 

3.3 การใช้และดูแลรักษาทรัพยส์นิทางปัญญา  
1. ใหค้วำมเคำรพและไมล่ะเมิดสทิธิทำงปัญญำของผูอ้ื่น ควรตรวจสอบผลงำนอนัเป็นสทิธิของบคุคลภำยนอกที่

ไดร้บัมำ หรอื ที่จะน ำไปใชก้บับรษัิทฯ  
2. หำ้มกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ และ/หรอืกำรกระท ำอนัเป็นควำมผิดตำม

พระรำชบญัญตัดิว้ยกำรกระท ำผิดทำงคอมพวิเตอร ์ 
3. ในกำรเขำ้ท ำสญัญำหรอืนิตกิรรมใดๆ ควรตกลงเก่ียวกบัสทิธิในทรพัยส์นิทำงปัญญำใหช้ดัเจน หำกมีขอ้สงสยั

ใหห้ำรอืกบัท่ีปรกึษำกฎหมำย  
 

3.4 การใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
บรษัิทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรดแูลกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนในกำรน ำขอ้มลูภำยในและกำรซือ้ขำย

หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน ดงันี ้ 
1. ตอ้งรกัษำควำมลบัและ/หรอืขอ้มลูภำยในของบรษัิทฯ  
2. ตอ้งไมน่ ำควำมลบัและ/หรอืขอ้มลูของบรษัิทฯ ไปเปิดเผยหรอืแสวงหำผลประโยชนแ์ก่ตนเอง หรอืเพื่อ

ประโยชน ์แก่บคุคลอื่นใดไมว่ำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้มและไมว่ำ่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก็่ตำม  
3. ตอ้งไมท่ ำกำรซือ้ขำย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ โดยใชค้วำมลบัและ/หรอืเขำ้ท ำนติิกรรมอื่นใด 

โดยใชค้วำมลบัและ/หรอืขอ้มลูภำยในของบรษัิทฯ อนัอำจก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่บรษัิทฯ ไมว่ำ่โดย
ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ขอ้ก ำหนดนีใ้หร้วมควำมถงึคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
พนกังำน และลกูจำ้งของบรษัิทฯ ดว้ย ผูใ้ดที่ฝ่ำฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักลำ่วจะถือวำ่ไดก้ระท ำผิดอยำ่ง
รำ้ยแรง  

4. ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรเก่ียวกบัหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนกำรถือครองทรพัยข์องตน คูส่มรสและบตุรที่ยงั
ไมบ่รรลนุิติภำวะ และบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 และ
ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

5. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้งรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยต์อ่ส ำนกังำนคณะ 
กรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ตำมมำตรำ 59 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 และจดัสง่ส ำเนำรำยงำนนีใ้หแ้ก่บรษัิทฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

6. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัซึง่มีผลตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำ
หลกัทรพัย ์ จะตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ในชว่งก่อนทีง่บกำรเงิน หรอืขอ้มลูภำยในนัน้จะ
เปิดเผยตอ่สำธำรณชนและหำ้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น  
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7. บรษัิทฯ จะเปิดเผยกำรถือหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำรอยำ่งครบถว้น ถกูตอ้ง ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

 

4. ความรับผิดชอบต่อชีวอนามัยและความปลอดภัย  
4.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  

บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญัดำ้นสขุภำพอนำมยั โดยก ำหนดใหม้กีำรตรวจสขุภำพประจ ำปี มีกำรจดัท ำประกนัสขุภำพ
ใหแ้ก่พนกังำนเพื่อใชส้ทิธิเบิกคำ่รกัษำพยำบำล โดยจดัมีสวสัดิกำรพนกังำนอยำ่งเพยีงพอ และเหมำะสม รวมทัง้กำรสง่เสรมิ
กำรออกก ำลงักำยเพื่อสขุภำพท่ีดีของพนกังำนทกุคน  
 

4.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญัถงึควำมปลอดภยัตอ่ชีวติและทรพัยส์นิของพนกังำน โดยจดัใหม้ีสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน

ที่ปลอดภยัและถกูสขุอนำมยั จดัใหม้ีอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรำย มีกำรควบคมุและลดควำมเสีย่งในกำรเกิดอบุตัิเหตแุละสขุภำพท่ี
อำจเกิดขึน้ระหวำ่งกำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้จดัใหม้กีำรฝึกอบรมและซอ้มเสมือนจรงิเมื่อมีสถำนกำรณฉ์กุเฉินหรอือบุตัิภยัตำ่งๆ ที่
อำจเกิดขึน้  
 

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 
5.1 ส่วนได้เสียที่ขดัแยง้กนั  

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย จะตอ้งไมม่ีสว่นไดส้ว่นเสยีหรอืแสวงผลประโยชน์
สว่นตวัในหนำ้ที่กำรปฏิบตัิงำนท่ีตนรบัผิดชอบอยูใ่นบรษัิทฯ หรอืในหนำ้ที่ท่ีบรษัิทฯ มตีอ่ลกูคำ้ ขอ้หำ้มนีค้รอบคลมุถึงกิจกรรม
ตอ่ไปนี ้(ถำ้หำกกระท ำโดยมิไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูบ้งัคบับญัชำก่อน)  

1. มีสว่นไดเ้สยีเป็นสว่นตวัในธุรกรรมที่บรษัิทฯเป็นคูส่ญัญำอยูด่ว้ย  
2. รว่มเจรจำหรอืท ำสญัญำในฐำนะที่พนกังำนเป็นตวัแทนของบรษัิทฯในกำรท ำสญัญำกบัองคก์รทีต่วัพนกังำน

เองหรอืญำติมิตรมีสว่นไดเ้สยีอยูใ่นองคก์ำรดว้ย  
3. รบัท ำงำน ใหค้  ำปรกึษำแนะน ำ รบัเป็นกรรมกำร หรอืหุน้สว่นแกบ่รษัิทหำ้งรำ้นนิติบคุคลอื่นนอกเครอืขำ่ยของ

บรษัิทฯ  
 

5.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ  
หำ้มพนกังำนทกุระดบัของบรษัิทฯ ประกอบธุรกิจสว่นตวัใดๆ อนัเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกิจของบรษัิทฯ หรอืรบั

ปฏิบตัิงำนใดๆ ใหก้บัคูค่ำ้ คูแ่ขง่ ลกูคำ้ หรอืผูท้ี่มีโอกำสเป็นลกูคำ้ของบรษัิทฯในอนำคตซึง่มีโอกำสไดร้บัผลประโยชนท์ำงตรง
และทำงออ้ม อนัสง่ผลตอ่กำรตดัสนิใจและกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อบรษัิทฯ  

 

5.3 การให้หรือรับของขวัญ และการรับเลีย้ง  
กำรใหข้องขวญัและเลีย้งอำหำรหรอืสิง่ตอบแทนอื่นๆ มกัจะท ำกนัเป็นปกติวิสยัในธุรกิจกำรคำ้ สว่นใหญ่จะเกิดขึน้

ในช่วงเทศกำลงำนประเพณีตำ่งๆ อยำ่งไรก็ตำม มกัจะเกิดปัญหำขึน้เมื่อกำรกระท ำท ำนองนีม้ีผลกระทบ หรอืจะมีผลกระทบตอ่
สมัพนัธภำพในกำรติดตอ่ธุรกิจกนั ฉะนัน้จึงหำ้มมิใหพ้นกังำนทกุระดบัของบรษัิทฯ รบัหรอืใหข้องขวญัหรอืประโยชนต์อบแทน
อื่นๆ  

กำรใหห้รอืรบัของขวญัหรอืประโยชนต์อบแทนอื่นๆ จะกระท ำไดเ้ฉพำะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
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ของที่ใหแ้ก่กนัมีคำ่เพียงเลก็นอ้ย  

ใหแ้กก่นัในวำระโอกำสซึง่ตำมปกติให–้รบัไดต้ำมสมควร ตำมจำรตีประเพณีของประเทศนัน้ๆ  
 

6. การป้องกันการทุจริตคอรรั์ปช่ัน  
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกัของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ตอ้งไมส่นบัสนนุกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม อำท ิ

กำรให ้หรอื รบัสนิบนหรอืสิง่จงูใจใด ๆ หรอืมอบหมำยใหผู้อ้ื่นให ้หรอื รบัสนิบนหรอืสิง่จงูใจแทนตนเอง กฎหมำยบญัญตัิวำ่กำร
กระท ำดงักลำ่วเป็นควำมผิดและมีโทษอำญำและผูก้ระท ำอำจจะถกูด ำเนินคดีทำงศำลไดด้ว้ย ดงันัน้ กำรกระท ำดงัตอ่ไปนี ้จึง
เป็นสิง่ตอ้งหำ้มโดยเดด็ขำด  

กำรจำ่ยเงินหรอืใหผ้ลประโยชนต์อบแทนอยำ่งอื่นซึง่ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยบำ้นเมืองหรอืกฎระเบียบของบรษัิทฯ  

กำรจำ่ยเงินหรอืใหผ้ลประโยชนอ์ยำ่งอื่นเพื่อใหม้ีกำรท ำธุรกิจตอ่กนั  

กำรจำ่ยเงิน หรอื ใหผ้ลตอบแทนอยำ่งอื่นแก่เจำ้หนำ้ที่รำชกำร หรอื นกักำรเมืองเพื่อจงูใจใหใ้ชด้ลุยพินิจในทำงที่เป็น
คณุแก่บรษัิทฯ  

 

7. การใช้สิทธิทางการเมือง  
บรษัิทฯ สนบัสนนุใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยใชส้ทิธิของตนเองในฐำนะพลเมืองดตีำม

กฎหมำย มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไมก่ระท ำกำรใดๆ ที่อำจก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจวำ่บรษัิทฯ มีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืใหก้ำร
สนบัสนนุแก่พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึง่ ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภำค หรอืระดบัประเทศ โดยก ำหนดเป็นขอ้
ปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. ควรใชส้ทิธิของตนในฐำนะพลเมอืงดีตำมกฎหมำยรฐัธรรมนญู และกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

2. มีสทิธิเขำ้รว่มกิจกรรมทำงกำรเมอืงในนำมตวัเองนอกเหนือเวลำท ำงำน และตอ้งหลกีเลีย่งกำรกระท ำที่ท ำใหผู้อ้ื่น
เขำ้ใจวำ่เป็นกำรกระท ำในนำมบรษัิทฯ  

3. หำ้มเขำ้รว่มกิจกรรมใดๆ ที่อำจก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจวำ่ บรษัิทฯมีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำร
ด ำเนินกำรทำงกำรเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึง่ หรอืกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึง่  

4. หำ้มใชท้รพัยส์นิของบรษัิทฯ อำท ิ เครือ่งแบบพนกังำน หรอืสญัลกัษณอ์ื่นใดที่อำจท ำใหเ้ขำ้ใจวำ่เป็นพนกังำนของ
บรษัิทฯ ในกำรเขำ้รว่มประชมุทำงกำรเมือง  

5. หลกีเลีย่งกำรแสดงออกหรอืกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองในสถำนท่ีท ำงำนหรอืในเวลำงำน อนัอำจจะน ำมำซึง่
ควำมขดัแยง้ในกำรท ำงำน  
 

8. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  
บรษัิทฯ ยดึถือปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรปอ้งกนักำรฟอกเงิน และตอ่ตำ้นกำรสนบัสนนุทำง

กำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย เพื่อปอ้งกนัมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยประพฤติผิดเก่ียวกบักำร
ฟอกเงิน กำรก่อกำรรำ้ย หรอือำชกรรมทำงกำรเงินอื่นๆ บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดขอ้ปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ก่อนท ำธุรกรรมกบัคูส่ญัญำ ควรตรวจสอบใหแ้นใ่จถึงแหลง่ที่มำของเงินไดม้ำโดยชอบดว้ยกฎหมำย  

2. ไมโ่อนเงินไปยงับญัชีที่ไมรู่จ้กั หรอืรบัโอนเงินท่ีมีลกัษณะกำรจ่ำยเงินท่ีผิดปกติ  

3. กรณีที่เห็นธุรกรรมที่ผิดปกติตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบโดยทนัที  
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9. การดูแลให้มีการปฏิบัตติามจรรยาบรรณธุรกิจ  
บรษัิทฯ ก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยทกุคนที่

ตอ้งรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และปฏิบตัิตำมนโยบำยและขอ้ปฏิบตัิตำมที่ก ำหนดไวใ้นคูม่ือ “จรรยำบรรณธุรกิจ” อยำ่งเครง่ครดั 
มิใชก่ำรปฏิบตัิตำมควำมสมคัรใจ และไมส่ำมำรถอำ้งไดว้ำ่ ไมท่รำบแนวปฏิบตัิที่ก ำหนดขึน้นี ้ 

บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรเสรมิสรำ้งและสนบัสนนุเพื่อใหเ้กิดกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณธรุกิจ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. จดัท ำคูม่ือ “จรรยำบรรณธุรกิจ” เป็นลำยลกัษณอ์กัษร โดยเผยแพรท่ั่วทัง้บรษัิทฯ เพื่อใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทกุ

ระดบัไดศ้กึษำท ำควำมเขำ้ใจ จำกนัน้ลงนำมรบัทรำบจรรยำบรรณฉบบันี ้และยดึถือเป็นหลกัเกณฑใ์นกำรปฏิบตัิงำน  

2. ผูบ้รหิำรทกุระดบัในบรษัิทฯ จะตอ้งดแูลรบัผิดชอบและถือเป็นเรือ่งส  ำคญัทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรใหพ้นกังำนภำยใตส้ำย
งำนบงัคบับญัชำของตนรบัทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบตัิตำมคูม่ือ “จรรยำบรรณธุรกิจ” ฉบบันีอ้ยำ่งจรงิจงั  

3. ปลกูฝังคำ่นิยมและสรำ้งวฒันธรรมองคก์รเพื่อสง่เสรมิคณุคำ่ทำงจรยิธรรม ไดแ้ก่  

กรรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิทฯ วำงตวัเป็นแบบอยำ่งที่ดีในเรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรม  

เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและควำมส ำคญัในเรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรม ผำ่นกิจกรรมในรูปแบบตำ่งๆ เชน่ 
จดัท ำชดุควำมรูเ้พื่อเผยแพรป่ระชำสมัพนัธ์ จดัอบรมควำมรูด้ำ้นคณุธรรมและจรยิธรรม เป็นตน้  

4. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรในกรณีที่เกิดปัญหำทำงดำ้นจรรยำบรรณธุรกิจ อนัไดแ้ก่ กำรรบัรอ้งเรยีน กำรสบืสวน
สอบสวน กำรคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีน และบทลงโทษ  

5 มีกระบวนกำรตรวจสอบ กำรประเมินกำรควบคมุภำยใน และกำรประเมินกำรปฏิบตัติำมคูม่ือ “จรรยำบรรณธุรกิจ” 
เป็นประจ ำทกุปี เพื่อใหแ้นใ่จวำ่บรษัิทฯ ยงัคงยดึมั่นในกำรปฏิบตัติำมคูม่ือฉบบันีอ้ยำ่งเพยีงพอและเหมำะสม  
 

10. การรับข้อร้องเรียนทีเ่กี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ  
บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดใหฝ่้ำยบรหิำรทรพัยำกรบคุคลท ำหนำ้ทีเ่ป็นหนว่ยงำนรบัขอ้รอ้งเรยีนดำ้นจรรยำบรรณธุรกิจ ซึง่พนกังำน

ของบรษัิทฯ สำมำรถสง่ขอ้รอ้งเรยีนโดยตรงไปยงัที่อยูต่อ่ไปนี ้ 
 

ทางไปรษณีย ์ หนว่ยรบัขอ้รอ้งเรยีน ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล  
บรษัิท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั (มหำชน) 
140/9 อำคำร ไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสลีม สรุยิวงศ ์บำงรกั กรุงเทพฯ  10500  

ทางอีเมล hr@interpharma.co.th     
 

11. บทลงโทษ 
ผูใ้ดกระท ำกำรโดยจงใจ ไมป่ฏิบตัิตำมนโยบำยและขอ้ปฏิบตัติำมที่ก ำหนดไวใ้นคูม่ือจรรยำบรรณธุรกิจนี ้ และก่อใหเ้กิด

ควำมเสยีหำยแก่บรษัิทฯ ถือวำ่ผูน้ัน้กระท ำผิดวินยั และตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้วำมเสยีหำยแก่บรษัิทฯ หรอื ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ
จำกกำรกระท ำดงักลำ่ว ตลอดจนอำจตอ้งรบัผิดในทำงกฎหหมำยตอ่ไปดว้ย (ถำ้มี)  ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดบทลงโทษส ำหรบั
ผูท้ี่ไมป่ฏิบตัิตำมคูม่ือจรรยำบรรณธุรกิจไวด้งันี ้

1. ตกัเตอืนดว้ยวำจำ 
2. ตกัเตอืนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
3. หกัคำ่จำ้ง หรอื พกังำนโดยไมไ่ดร้บัคำ่จำ้ง 

mailto:hr@interpharma.co.th
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4. เลกิจำ้ง 
บรษัิทฯ จะพจิำรณำโทษตำมควำมหนกัเบำของควำมผดิที่ไดก้ระท ำขึน้ ประกอบกบัประวตัิ ควำมประพฤติ และเจตนำของ

ผูก้ระท ำผิดนัน้  ซึง่บรษัิทฯ อำจลงโทษตำมขอ้หนึง่ขอ้ใด หรอื หลำยขอ้ในครำวเดียวกนัโดยไมจ่ ำเป็นตอ้งลงโทษเรยีงตำมล ำดบั
ที่กลำ่วไวข้ำ้งตน้ 
 

12. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
บรษัิทก ำหนดใหม้ีนโยบำยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนเพื่อเปิดโอกำสใหผู้ท้ี่พบเห็นสงสยั หรอื ไดร้บัผลกระทบจำกกำรกระท ำที่ผิด

กฎหมำย จรรยำบรรณ กำรกระท ำที่สอ่ถึงกำรทจรุติ หรอืพฤตกิรรมที่อำจกอ่ใหเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่บรษัิท บรษัิทไดม้ีช่องทำง
ในกำรรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสมำยงับรษัิท โดยผูแ้จง้เรือ่งรอ้งเรยีน ไดแ้ก่ ผูพ้บเห็นทรำบเบำะแส หรอื สงสยัโดยสจุรติไมว่ำ่
ตนเองจะไดร้บัควำมเสยีหำย หรอื ผลกระทบหรอืไมก็่ตำมจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท หรอื จำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของ
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทท่ีฝ่ำฝืน หรอื ไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรฐั หรอืหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษัิท รวมถงึกำรกระท ำที่อำจสอ่ถึงกำรทจุรติ 

ผูท้ี่พบเห็นกำรละเมดิสำมำรถแจง้กำรพบเห็นดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรตำมช่องทำงที่บรษัิทก ำหนด ทัง้นี ้ เรือ่งที่ถกูแจง้
เขำ้มำจะถกูน ำเขำ้สูก่ระบวนกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตอ่ไป และผูร้ำยงำนจะไดร้บักำรคุม้ครองจำกบรษัิทอยำ่งดีที่สดุ 

มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน 
• บรษัิทจะเก็บขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน และผูถ้กูรอ้งเรยีน เป็นควำมลบั 
• บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูเทำ่ทีจ่  ำเป็น โดยค ำนงึถึงควำมปลอดภยั และควำมเสยีหำยของผูร้ำยงำนแหลง่ที่มำของขอ้มลู 

หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
• ผูท้ี่ไดร้บัควำมเสยีหำยจะไดร้บักำรบรรเทำควำมเสยีหำยดว้ยกระบวนกำรท่ีเหมำะสม และเป็นธรรม 
• บรษัิทจะไมก่ระท ำกำรใดอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน ไมว่ำ่จะโดยกำรปลีย่นแปลงต ำแหนง่งำน 

ลกัษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สั่งพกังำน เลกิจำ้ง หรอืกระท ำกำรอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นกำรปฏิบตัอิยำ่งไมเ่ป็นธรรมตอ่
ผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วำมรว่มมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

ช่องทำงในกำรแจง้เบำะแส หรอื รอ้งเรยีนกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
(1) ทำงไปรษณีย ์หรอืน ำสง่ที่ 

ประธำนกรรมกำรบรษัิท หรอื ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
บรษัิท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 140/9 - 10 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

(2) จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส ์หรอื อีเมล comsec@interpharma.co.th 
(3) เว็บไซตข์องบรษัิท www.interpharma.co.th  

 

13. กระบวนการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 
บรษัิทฯ เปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีช่องทำงกำรรอ้งเรยีนและแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทำงสูก่ำรพฒันำ

และสรำ้งควำมยั่งยืนใหก้บัองคก์ร ดงันี ้
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1. เมื่อไดร้บักำรแจง้เบำะแส คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมอบหมำยใหผู้ต้รวจสอบภำยใน หรอื แตง่ตัง้คณะกรรมกำร
สบืสวนขอ้เท็จจรงิเป็นผูก้ลั่นกรองสบืสวนขอ้เท็จจรงิ และแจง้ผลกำรตรวจสอบเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบำะแสหรอืผู้
รอ้งเรยีนไดท้รำบ 

2.  หำกกำรสบืสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบวำ่ขอ้มลู หรอืหลกัฐำนท่ีมเีหตผุลอนัควรเช่ือไดว้ำ่ผูถ้กูกลำ่วหำไดก้ระท ำผิดจรงิ 
บรษัิทจะใหส้ทิธิผูถ้กูกลำ่วหำไดร้บัทรำบขอ้กลำ่วหำ และพิสจูนต์นเอง โดยกำรหำขอ้มลูหรอืหลกัฐำนเพิ่มเติม ที่แสดง
ใหเ้ห็นวำ่ตนเองไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำผิดตำมที่ถกูกลำ่วหำ  

3. หำกผูถ้กูกลำ่วหำไดก้ระท ำผิดจรงิ ผูก้ระท ำผิดไมว่ำ่จะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำน ถือวำ่เป็นกำรกระท ำผิด
จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบท่ีบรษัิทก ำหนดไว ้ และหำกกำรกระท ำผิดนัน้เป็นกำรกระท ำที่ผิด
ตอ่กฎหมำย ผูก้ระท ำผิดนัน้อำจจะตอ้งไดร้บัโทษทำงกฎหมำย  ทัง้นี ้ โทษทำงวินยัตำมระเบียบของบรษัิท ค ำตดัสนิ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบถือเป็นอนัสิน้สดุ  

4. กำรรำยงำนผลประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรอื กรรมกำรอิสระ หรอื เลขำนกุำรบรษัิท รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรเพื่อ
ทรำบและรำยงำนผลใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีซึง่เป็นผูร้อ้งเรยีนทรำบหำกผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง 
 


