จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษัท เฌอร่ า จากัด (มหาชน)
1. บทนา
ภายใต้ การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้ มข้ นนัน้ บริ ษัท เฌอร่า จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มิได้ มงุ่ หวังเฉพาะผลสาเร็ จทาง
การเงินของธุรกิจเท่านัน้ แต่ยงั คานึงถึงกระบวนการที่มีผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจด้ วย บริ ษัทฯ จึงตระหนักถึงความมี
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของบุคลากร ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญในการสนับสนุนและยกระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี ใน
องค์กร และยังเป็ นรากฐานสาคัญที่ทาให้ ธุรกิจเจริ ญเติบโตได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนเป็ นสิ่งที่จะสนับสนุนให้
บริ ษัทฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจได้ อย่างภาคภูมิ
2. ผู้มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิ
ผู้มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมนี ้ ได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ตลอดถึง
ลูกจ้ าง ที่ปรึกษา ตัวแทนหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ กระทาหน้ าที่ในนามบริ ษัทฯ หรื อแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้ างต้ น
3. หลักการพืน้ ฐาน
จรรยาบรรณในทางธุรกิจ หมายถึงมาตรฐานทางจริ ยธรรมซึง่ เป็ นมาตรฐานของพฤติกรรมที่สามารถอ้ างอิงสาหรับใช้ กบั
องค์กรหรื อบุคคลโดยทัว่ ไปที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างบรรทัดฐานทางพฤติกรรมภายใต้ กรอบทางกฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม โดยมีหลักการพื ้นฐานดังนี ้
3.1
3.2
3.3
3.4

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม และความรับผิดชอบ
เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ ข้อมูลภายในหรื อข้ อมูลอันเป็ นความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่น
ในทางที่มิชอบ
ป้องกัน หรื อหลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ ที่อาจนามาซึง่ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ปฏิบตั ิตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความชานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ

4. การประพฤติและปฏิบัติตน
4.1
4.2

ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้ างตนเองให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
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4.3
4.4

4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

ยึดมัน่ ในคุณธรรม และไม่แสวงหาตาแหน่ง ความดี ความชอบ หรื อประโยชน์อื่นใดโดย
มิชอบจากผู้บงั คับบัญชาหรื อจากบุคคลอื่นใด
ละเว้ นจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทังปวง
้
ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้ เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของ
ตนเองและบริ ษัทฯ เช่น ไม่กระทาตนเป็ นคนมีหนี ้สินรุ งรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และไม่ย่งุ เกี่ยวกับ
สิง่ เสพติดทุกประเภท เป็ นต้ น
ไม่ประกอบอาชีพ หรื อวิชาชีพ หรื อกระทาการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าที่ หรื อชื่อเสียงของตนเองและ
บริ ษัทฯ
หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทาธุรกิจกับกลุ่มบริ ษัท ฯ หรื อระหว่างพนักงานด้ วยกันเอง
ซึง่ หมายความรวมถึงการให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อกู้ยืมเงิน การเรี ยกร้ องเรี่ ยไรต่าง ๆ การเล่นแชร์ เป็ นต้ น ยกเว้ นกิจกรรม
เพื่อการกุศลและสาธารณะ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบ ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม
ไม่กระทาการใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้ าไปบริ หารหรื อจัดการใด ๆ หรื อเอื ้อประโยชน์ให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใด
ที่มีผลบัน่ ทอนผลประโยชน์ของกลุม่ บริ ษัทฯ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อของผู้อื่น
รักษาและร่วมสร้ างสรรค์ ให้ เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ

5. การใช้ ทรัพย์ สินของบริษัทฯ
ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ไม่ให้ เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิ ภาพให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ
อย่างเต็มที่ โดยไม่นาทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
6. การแลกเปลี่ยนของขวัญ การให้ ความบันเทิง และการเลีย้ งรับรองกับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
6.1
6.2
6.3

6.5

ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิง่ ของหรื อประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
หลีกเลีย่ งการให้ หรื อรับเงินสดหรื อสิง่ อื่นที่เทียบเท่า เช่นบัตรกานัลเงินสด
บริ ษัทฯ มีนโยบาย “งดรับ” ของขวัญหรื อสิง่ ของอื่นใดจากผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ โดยพนักงานมีหน้ าที่สอื่ สารให้ คู่
ค้ าทางธุรกิจรับทราบโดยทัว่ กัน ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นกิจกรรมส่งเสริ มการขาย การจัดกิจกรรมสมนาคุณหรื ออื่นใด
ของคู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรื ออื่น ๆ บริ ษัทฯ อนุโลมให้ รับได้ โดยเมื่อผู้แทนบริ ษัทฯ ได้ รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดแล้ วให้ สง่ มอบให้ แก่ผ้ บู ริ หารสูงสุดของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางเพื่อนาไปลงทะเบียนและ
ใช้ ในโครงการหรื อโอกาสต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสมต่อไป
การเลี ้ยงรับรองลูกค้ าหรื อผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ ผู้บริ หารที่มีตาแหน่งสูงสุดที่ร่วมในงานเลี ้ยงรั บรองต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย โดยในการอนุมัติเบิกค่าใช้ จ่ายให้ นาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ (ที่มิได้ ร่วมในงานเลี ้ยง
ดังกล่าว) ตามตารางอานาจดาเนินการของบริ ษัทฯ เป็ นผู้อนุมตั ิคา่ เลี ้ยงรับรองนัน้
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7. การปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

เสริ มสร้ างการทางานเป็ นทีมโดยให้ ความร่ วมมือ ช่วยเหลือเกื อ้ กูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ ต่องานของ
บริ ษัทฯ โดยส่วนรวม
ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
ส่งเสริ มการอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงานโดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
ประเมินพนักงานอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส ให้ ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
การแต่งตัง้ โยกย้ าย เลื่อนขัน้ การให้ รางวัลและการลงโทษต้ องกระทาอย่างเป็ นธรรมบนพื ้นฐานของความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความเหมาะสมของพนักงาน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาแต่งตังโยกย้
้
าย รวมทังการพิ
้
จารณาเงินเดือนและให้ รางวัล บริ ษัทฯ จะดาเนินการโดย
ยึดหลักความเป็ นคนเก่งงาน เก่งคิด เป็ นคนดี มีความรู้ความสามารถและมีผลงานที่ชดั เจน
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความเสมอภาคและเหมาะสมเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจ้ างแรงงานอย่างเคร่งครัด
ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมทังในการท
้
างานและสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปให้ เหมาะสม เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิ
เปิ ดโอกาสรั บฟั งความคิดเห็น ข้ อร้ องเรี ยนของพนักงานทุกกลุ่มทุกระดับอย่างจริ งใจและพร้ อมนามาแก้ ไข
ปรับปรุงและกาหนดมาตรการป้องกันตามความเหมาะสม
ยึดถือหลักปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

8. การปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อเพื่อนร่ วมงาน
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7

ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้ วยความสุภาพ มีน ้าใจ มีมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี ปรับตนให้ สามารถทางานร่ วมกับบุคคล
อื่นได้ และไม่ปิดบังข้ อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่วมงาน
ให้ เกียรติผ้ อู ื่น โดยไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้ างเป็ นผลงานของตน
ผู้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือ และเป็ นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้ บงั คับบัญชา รวมทังมี
้ ความสุภาพ
ต่อพนักงานผู้ใต้ บงั คับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกระดับ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตอ่ ผู้บงั คับบัญชาด้ วยความเคารพนับถือ
ผู้ใต้ บังคับบัญชารั บฟั งคาแนะนาของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้ นแต่
ผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไปเป็ นผู้สงั่ รวมทังมี
้ ความสุภาพต่อพนักงานและเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
หลีกเลี่ยงการนาเอาข้ อมูลหรื อเรื่ องราวของพนักงานอื่น ทังในเรื
้ ่ องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและเรื่ องส่วนตัวไป
เปิ ดเผย หรื อวิพากษ์ วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่พนักงาน หรื อภาพลักษณ์โดยส่วนรวม
ของกลุม่ บริ ษัทฯ
ไม่กระทาการใด ๆ ที่ผิดศีลธรรมหรื อเป็ นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทาดังกล่าวก่อให้ เกิด
ความเดือดร้ อน ราคาญ หรื อก่อให้ เกิดสภาพแวดล้ อมในการทางานที่บนั่ ทอนกาลังใจ เป็ นปฏิปักษ์ หรื อก้ าวร้ าว
รวมถึงการรบกวนการปฏิบตั ิงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม
อนาจาร หรื อการล่วงเกินทางเพศไม่วา่ จะด้ วยวาจาหรื อร่างกายก็ตาม
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8.8

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มุ่ง มั่น ทุ่ม เทก าลัง กายและก าลัง
ความคิดในการทางาน ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายของบริ ษัทฯ ค่านิยม และประเพณีอนั ดีงาม
โดยถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ไม่กล่าวร้ ายหรื อกระทาการใด ๆ อันนาไปสูค่ วามแตกแยก หรื อความเสียหายภายในของบริ ษัทฯ หรื อของบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
รักษาเกียรติของตนให้ เป็ นที่ยอมรับในบริ ษัทฯ
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี โดยให้ ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ในการให้
ข้ อมูลพนักงานทุกระดับควรปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และส่วนรวม
ให้ ความเอาใจใส่และช่วยดาเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการทางาน รวมทังการ
้
พัฒนาองค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
ไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการกระทาหรื อปกปิ ดการกระทาใด ๆ ที่อาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ หรื อเข้ าไป
มีสว่ นร่วมในการปกปิ ดการกระทาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย
ไม่มีตาแหน่งเป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างในองค์กรอื่น

9. การปฏิบัติต่อลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนีแ้ ละคู่แข่ งทางการค้ า
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

9.8

ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ด้ วยความเสมอภาคและความเป็ นธรรมโดยอยูบ่ นหลักของประโยชน์ที่เป็ นธรรม
ต่อกัน และเปิ ดโอกาสในการรับฟั งและปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาหรื อป้องกันปั ญหาร่วมกันกับทุกฝ่ ายอย่างจริ งใจ
เสนอบริ การที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่ลกู ค้ าด้ วยมิตรภาพอันอบอุน่ และความโอบเอื ้อเกื ้อกูล
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ การที่ถูกต้ อง เพียงพอต่อลูกค้ าเพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่
กล่าวอ้ างเกินความเป็ นจริ งในการโฆษณาเพื่อให้ ลกู ค้ าเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ เงื่อนไข หรื อราคาของบริ การ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ จัดให้ มีระบบและช่องทางให้ ลกู ค้ า
ร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการบริ การได้ อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ส่งมอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานและการบริ การที่ดีเหมาะสมด้ วยราคาทีส่ มเหตุผลและเป็ นธรรม
ประสานงาน ดูแล บริ การลูกค้ าด้ วยความเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
รักษาความลับของลูกค้ า คู่ค้า และบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้ เอกสาร หรื อข่าวสารอันเป็ น
ความลับของลูกค้ า คูค่ ้ า และบริ ษัทฯ รั่วไหล หรื อตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ องอันอาจเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่
บริ ษัทฯ
ปฏิบตั ิตามสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ กบั ลูกค้ า คู่ค้า และเจ้ าหนี ้ (ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค ้าประกัน การ
บริ หารเงินทุน รวมถึงการบริ หารสภาพคล่องเพื่อให้ บริ ษัทฯ มีความพร้ อมที่จะชาระหนี ้ได้ ) อย่างเคร่ งครัด ใน
กรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บัติตามเงื่ อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง บริ ษัทฯ จะรี บแจ้ งแก่คู่สญ
ั ญาทราบโดยเร็ ว เพื่อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล โดยมุ่งเน้ นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบั ลูกค้ า คู่ค้า
และเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทฯ
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9.9

รายงานข้ อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และตรงเวลาให้ แก่เจ้ าหนี ้อย่างสม่าเสมอ
ซึง่ สอดคล้ องกับธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป หรื อสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
9.10 บริ ษัทฯ กาหนดกลยุทธ์ ในการบริ หารเงินทุนเพื่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ ง อีกทังการบริ
้
หารสภาพคล่องเพื่อ
ความพร้ อมในการชาระคืนหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
9.11 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้ าง
ให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง
9.12 ดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เป็ นธรรมและเหมาะสม โดยจะปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทาง
การค้ าภายใต้ กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ไม่วา่ จะด้ วยวิธีการใด ๆ
10. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
10.1 บริ ษัทฯ จะดาเนินการด้ วยความเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริ ต ต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ (รวมถึงนักลงทุนสถาบัน) ทุกระดับ
เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยรวม
10.2 บริ ษัทฯ จะบริ หาร จัดการทรัพย์สนิ ขององค์กรให้ เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
10.3 บริ ษัทฯ จะรายงานสถานการณ์ของบริ ษัทฯ ด้ วยข้ อมูลที่ครบถ้ วน เป็ นจริ งและสม่าเสมอ
10.4 บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายเข้ าถึงข้ อมูลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
10.5 บริ ษัทฯ จะกากับ ดูแลไม่ให้ เกิ ดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนหรื อกลุ่มบุคคลโดยไม่ถูกต้ องและขัด ต่อ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
11. ความรับผิดชอบต่ อสังคมและส่ วนรวม
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

ดาเนินธุรกิจโดยให้ ความสาคัญต่อสังคมและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมโดยรวม
เคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
ดาเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมที่ยงั่ ยืน
รับผิดชอบการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม และเคารพต่อขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตังอยู
้ ่
ดาเนินกิ จกรรมทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนมีส่วนร่ วมและสนับสนุน ในกิจกรรมเพื่อการบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ การศึก ษา การพัฒ นาชุมชนและสิ่งแวดล้ อม และการสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าให้ แก่
ประเทศชาติ ผ่านการดาเนินการขององค์กรเอง หรื อร่วมมือกับชุมชนและภาครัฐ
11.6 ป้องกันอุบตั ิเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้ อยูใ่ นระดับต่ากว่ามาตรฐานสากล
11.7 ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่าง
รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ โดยให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
12. การฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้ เสียที่พบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิ จ สามารถสอบถามหรื อแสดง
ข้ อคิดเห็นไปยังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรื อส่งข้ อร้ องเรี ยน ตามที่ปรากฏดังต่อไปนี ้
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