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ส่วนที่ 1
สำรจำกประธำนคณะกรรมกำร
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพืน้ ฐานการมีจริยธรรมและคุณธรรม
ภายใต้การบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความมุง่ มั่นให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิอย่างเป็ น
ธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย มีการคานึงถึงสังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และ
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ การร่วมกันปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและมีจรรยาบรรณของพนักงาน
ทุกท่าน ทุกตาแหน่ง ทุกหน้าที่ ทัง้ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่าน จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะนาพา
กิจการให้ไปสูค่ วามสาเร็จนัน้ ได้
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงจัดให้มี “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” แสดงข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน เพื่อให้พนักงานทุก
ท่านยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจตามแนวปฏิบัติที่ดี เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจฉบับนี ้ ได้มีการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงจากฉบับเดิมที่ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2563 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีการ
เปลีย่ นแปลง และครอบคลุมการปฏิบตั ิหน้าที่ตา่ งๆ ได้มากขึน้
บริษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่าน จะทาความเข้าใจและยึดถือ คูม่ ือ
จริยธรรมธุรกิจ ฉบับนี ้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้กา้ วไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
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ส่วนที่ 2
หลักกำรในกำรดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดเป้าหมายและวิธีการในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผู้
ถื อหุน้ รวมทัง้ ได้กาหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิ จ ” ฉบับนี ้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รบั ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่บริษัทฯ คาดหวัง และ
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน นับตัง้ แต่การปฏิบตั ิต่อพนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งขันทางการค้า
และต่อสังคมโดยรวม
วิสัยทัศน์:
จีเอฟพีที มุง่ มั่นที่จะเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมการผลิตเนือ้ ไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก
พันธกิจและกลยุทธ์:
จีเอฟพีที ดาเนินธุรกิจการผลิตเนือ้ ไก่แปรรู ปและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ โดยยึดถือพันธกิจที่
สร้างขึน้ จากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสูค่ วามเป็ นเลิศด้านการผลิตอาหาร โดยมีการกาหนดกลยุทธ์เพื่อการ
ดาเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตงั้ ไว้ ดังนี ้
1. คุณภำพอำหำร : ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมู่ าตรฐานสากล
กลยุทธ์ : คัดสรรวัตถุดิบชัน้ เยี่ยมสูโ่ รงงานแปรรู ป ควบคุมการผลิตทุกขัน้ ตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. ควำมปลอดภัยอำหำร : เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ
กลยุทธ์ : เต็มเปี่ ยมด้วยความเชื่อมั่น ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัยก่อน
ส่งถึงมือผูบ้ ริโภค
3. นวัตกรรมอำหำร : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดว้ ยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
กลยุทธ์ : วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยูเ่ สมอ พร้อมนาเข้าเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อขยายธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. ควำมพึงพอใจสูงสุด : ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
กลยุ ท ธ์ : ใส่ ใ จในความต้อ งการของลู ก ค้า ควบคู่ ก ารน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากลบนพืน้ ฐานของราคาที่เป็ นธรรม
5. พันธมิตรธุรกิจที่ย่งั ยืน : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรในระยะยาว
กลยุทธ์ : สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็ นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ เน้นการดาเนิน
ธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
6. บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ : ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสูค่ วามเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสูค่ วามเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ สร้างความ
มั่นคงระยะยาวด้วยการให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับองค์กรสูม่ าตรฐานสากล
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7. สังคมและสิ่งแวดล้อม : สร้างจิตสานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
กลยุ ท ธ์ : ปลูกฝั งจิ ตสานึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รักษาดุล ยภาพและ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อันนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
นโยบำยธุรกิจ
บริษัทฯ กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจในการเป็ นผูน้ าของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรู ป สินค้า
ปศุสตั ว์และเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบ
ย้อนกลับ อีกทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
คำนิยม
ด้ว ยความมุ่งมั่น ที่ จะเป็ นผู้น าในอุตสาหกรรมการผลิตเนื อ้ ไก่ แปรรู ปแบบครบวงจรเพื่ อ การส่งออก
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการพัฒนาตนเอง และองค์กรในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึน้ อยูเ่ สมอ
ด้วยการสร้างค่านิยมองค์กร ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในทุกระดับร่วมกันสร้างความสาเร็จ พัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน ด้วยคานิยม “PROGRESS” ซึง่ ประกอบด้วย
P

:

Partnership & Collaboration
ความร่วมมือ และการทางานร่วมกันอย่างเต็มที่

R

:

Reliability of the company
ความน่าเชื่อถือของบริษัท

O

:

Operation by excellence
การดาเนินงานที่เป็ นเลิศ

G

:

Great performance
ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

R

:

Responsibility for society and environment
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม

E

:

Enhance product quality
ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

S

:

Safety in product and process
ความปลอดภัยในสินค้า และกระบวนการผลิต

S

:

Satisfaction of the customer
ความพึงพอใจของลูกค้า
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ส่วนที่ 3
ข้อพึงปฏิบัติ
3.1 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรรักษำข้อมูลอันเป็ นควำมลับ
3.1.1 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษั ท ฯ ยึด ถื อ นโยบายที่ จะไม่ให้กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งาน ใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพื่ อ แสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตน จึงได้กาหนดเป็ นข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี ้
1) หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็ นต้องทารายการนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยให้ทารายการนัน้
เสมือนกับทารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and Arm’s Length Basis) ทัง้ นี ้ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียใน
รายการดังกล่าว จะต้องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
2) ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว มีสว่ นร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้ และประธานกรรมการบริษัททราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
3) ในกรณี ที่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ไปเป็ นกรรมการ หุน้ ส่วน หรือที่ปรึกษา ในองค์กรอื่นนัน้
จะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
4) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลกิจการ
เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต), ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ฯลฯ จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5) รายการที่ เ กี่ ย วโยงต้อ งผ่ า นการสอบทาน หรื อ พิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ตามลาดับ กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านใด มีสว่ นได้
เสียในรายการที่เกี่ยวโยง กรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านนัน้ จะต้องไม่มีสว่ นในการ
พิจารณารายการเกี่ยวโยงนัน้
3.1.2 กำรรักษำข้อมูลอันเป็ นควำมลับ
บริษัทฯ ถือว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูล ความลับของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และมีผลกระทบต่อกิจการ
หรือราคาหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
พนักงาน จะไม่ใช้โอกาสที่ได้จากการเป็ น กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์สว่ นตน และ
ในการทาธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ รวมถึง จะไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทฯ ต่อคูแ่ ข่งขันทางธุรกิจ แม้พน้ สภาพ
จากการเป็ น กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว โดยบริษัทฯ มีวิธีการดูแลป้องกันในการนา
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ ื่นดังนี ้
1) กาหนดแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือ ครองหลักทรัพย์
บริษัทฯ ของตนเอง รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (คูส่ มรสหรือผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
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2)

3)

4)

5)

นิติภาวะ และนิติบคุ คลซึง่ ตนเอง รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุน้ รวมกันเกินร้อย
ละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้ ) ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59
และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้
เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทาการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
จากัดการรับรู ข้ อ้ มูลภายในเฉพาะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
ตามความจาเป็ น และกาหนดอานาจหน้าที่แก่บคุ ลากรผูม้ ีอานาจเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ให้
ชัดเจน โดยบุคคลเหล่านีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด
จัดส่งหนังสือเวียนแจ้ง กาหนดช่วงระยะเวลาห้ามการซือ้ ขาย / โอน / รับโอน หลักทรัพย์บริษัทฯ
(Blackout Period) และห้ามเปิ ดเผยข้อมูลภายใน ข้อมูลงบการเงิน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อน
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ต่อ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร) และฝ่ ายจัดการต่างๆ ให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในช่วงเวลาดังกล่าว
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (คูส่ มรสหรือผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุน้
รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้ ) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจะ
ซื อ้ จะขายหลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษั ท ฯ ล่ว งหน้า อย่า งน้อ ย 1 วัน ก่ อ นท าการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
กาหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศของ
บริษัทฯ อย่างเข้มงวด

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ยังได้กาหนดบทลงโทษสาหรับกรณีที่มีการฝ่ าฝื นในการนาข้อมูลภายในของบริษัท ฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตน ไว้ดงั รายละเอียด ส่วนที่ 6 เรื่องบทลงโทษ ภายใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯ โดย
มีโทษตัง้ แต่การตักเตือนด้วยวาจา จนถึงขัน้ ให้ออกจากงาน
3.2 ควำมรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัทฯ
3.2.1 ทรัพย์สินของบริษัทฯ
• ทรัพ ย์สิ น ของบริ ษั ท ฯ ให้ห มายถึ ง สิ น ทรัพ ย์ทั้ง ที่ มี ตัว ตน และไม่ มี ตัว ตน เช่ น สัง หาริ ม ทรัพ ย์,
อสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี , สูตรการผลิต, เอกสารสิทธิ์, ลิขสิทธิ์, สิทธิ บตั ร, ความรู ท้ างวิชาการ
ตลอดจนข้อมูลที่เป็ นความลับ ที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธรณชน อันได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทาง
การเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด และไม่นาทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สนิ ใดๆ ของบริษัทฯ เสือ่ ม
เสียหรือสูญหายโดยมิชอบ
หน้า 8 / 23

3.2.2 กำรจัดทำเอกสำร
• จัดทาเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็ นไปตามที่มาตรฐานกาหนด
• ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ
• ดูแลเก็บรักษาเอกสารข้อมูลอย่างปลอดภัย และมีระบบสารองข้อมูล
• หลีกเลีย่ งการเปิ ดเผย หรือการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลที่เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด
3.2.3 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสอื่ สำร
• ห้ามมิให้ผบู้ ริหาร และพนักงาน เปิ ดเผยข้อมูลที่อยูใ่ นระบบข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
• ห้ามมิให้ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เปลี่ยนแปลง ลบทิง้ หรือทาลายข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รบั
อนุญาต
• ห้ามมิให้ผบู้ ริหาร และพนักงานเปิ ดเผยรหัสประจาตัว (password) ที่เข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ
แก่บคุ คลอื่น
• ห้ามมิให้ผบู้ ริหาร และพนักงาน ใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ทาให้เสือ่ มเสีย
หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ก่อกวน หรือสร้างความราคาญให้แก่ผอู้ ื่น
• ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิงาน
และหลีกเลีย่ งเว็บไซต์ที่ละเมิดต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย
• ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารที่บริษัทฯ จัดให้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์
เครือ่ งพิมพ์เอกสาร เครือ่ งถ่ายเอกสาร ฯลฯ อย่างมีจิตสานึกและรับผิดชอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็ นหลัก
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปั ญญา อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุ ชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ ายสารสนเทศเท่านัน้
รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานว่าไม่เป็ นการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
3.2.4 กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสำธำรณชน
• การเปิ ด เผยข้อ มูลของบริษั ท ฯ ต้อ งปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ และข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และ
การปฏิบตั ิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริษัทฯ ทัง้ ข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกาหนดของ
สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต) และกฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• บริษัทฯ กาหนดให้ประธานกรรมการบริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการสัมภาษณ์ หรือตอบคาถามผูถ้ ือหุน้
นัก ลงทุน สื่อ มวลชน และบุค คลภายนอก ผู้ บ ริห ารระดับ สูง ท่า นอื่ น อาจให้ข ้อ มูล ได้ โดยได้ร ับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร
• บริษัทฯ กาหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นตัวแทนบริษัทฯ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
แก่ผถู้ ือหุน้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน และประชาชนทั่วไป
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3.2.5 สิทธิทำงกำรเมือง และกิจกรรมอื่นๆ
• บริษั ท ฯ ส่ง เสริมให้กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งาน ใช้สิท ธิ ข องตนเองตามกฎหมาย และตาม
รัฐธรรมนูญที่กาหนดไว้ แต่ไม่มีนโยบายให้การสนับ สนุนทางการเงิ นแก่นัก การเมือง หรือพรรค
การเมืองใด ทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อม
• ห้ามผูบ้ งั คับบัญชา กระทาการสั่งการ บังคับ หรือโน้มน้าว ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองทุกประเภท
• การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองถือเป็ นสิทธิสว่ นบุคคล ไม่ใช่สทิ ธิในนามของบริษัทฯ แต่การเข้าร่วม
กิจกรรมนัน้ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ และห้ามเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่
ไม่ใช่กิจกรรมของบริษัทฯ ในเวลางานของบริษัทฯ
• ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน กระทาการแอบอ้างชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมถึงการนา
ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรมของบริษัทฯ
3.2.6 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
• ก าหนดให้ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน ทุก คนต้อ งปฏิ บัติ ต นให้อ ยู่ใ นกรอบของกฎหมาย
ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ และต้องไม่มีสว่ นรู เ้ ห็น หรือให้ความ
ช่วยเหลือ หรือกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
การคอร์รปั ชัน อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องหรือรู เ้ ห็นกับการทุจริต ไม่ว่าจะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริตทัง้ ทางตรง และทางอ้อม โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชัน
กาหนดไว้ ดังนี ้
“ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ดาเนินการหรือยอมรับการทุจริตและการคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพื่อหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู จ้ ัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็ นผูร้ บั ผูใ้ ห้ หรือผูเ้ สนอให้
สินบน ทัง้ ที่เป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงิ น โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชันนี ้
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทัง้ ภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อ งกับบริษัท จีเอฟพีที จากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และจะให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการทุจริตและการคอร์
รัปชันนีอ้ ย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางบริษั ทฯ และข้อกาหนดของ
กฎหมาย”
โดยรายละเอียด คานิยาม ข้อพึงปฏิบตั ิ ช่องทางการแจ้ง และการรับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต และการ
คอร์รปั ชัน ปรากฏบนระบบ Intranet (หน้าแรก) และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th / เมนู การ
กากับดูแลกิจการ / หัวข้อ นโยบายการต่อต้านทุจริต)
• กรณีที่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พบเห็นเหตุการณ์การทุจริตและการคอร์รปั ชัน หรือถูกเรียก
เก็บสินบนจากเจ้าหน้าที่รฐั หรือหน่วยงานภายนอก ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานผูท้ ี่พบ
เห็นปฏิเสธการจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่รฐั หรือหน่วยงานภายนอกที่เรียกเก็บสินบนทันที และจะต้อง
ดาเนินการแจ้งกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัดให้รบั ทราบเพื่อหาแนวทางป้องกันและ
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พิจารณาการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้ลดลง รวมทัง้ ให้มีการดาเนินการร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่รบั ผิดชอบเหล่านัน้ ด้วย
3.3

กำรปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ ยึดหลักปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตามกฎหมาย หรือตาม
ข้อตกลงที่มีกบั บริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้กาหนดจริยธรรมธุรกิจสาหรับ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ที่มี
ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ดังนี ้

•

กำรปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้น
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความบริสทุ ธิ์ใจ ด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
• ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู ้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุก
กรณี
• จัดการดูแลมิให้สนิ ทรัพย์ใดๆ ขององค์กรเสือ่ มค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ
• จัดให้มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง และแจ้ง
ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ขององค์กร ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน และไม่อา้ งสิทธิความเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองหรือผูเ้ กี่ยวข้อง
• ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่ง
• ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ องค์กร

•

กำรปฏิบัตติ ่อพนักงำน
• จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
• ดูแ ลรัก ษาสภาพแวดล้อ มในการท างาน ให้มี ค วามปลอดภัย ต่อ ชี วิ ต และทรัพ ย์สิ น รวมถึ ง
สุขอนามัยในสถานที่ทางานของพนักงานอยูเ่ สมอ
• จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากร ในเรือ่ งการแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงระบบการให้รางวัล และการ
ลงโทษพนั ก งานที่ ชั ด เจน มี ก ารปฏิ บั ติ โ ดยความสุ จ ริ ต ใจ ตั้ง อยู่ บ นพื ้น ฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิจากความแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ
ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย
• ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่าง
ทั่วถึงและสม่าเสมอ
• รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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• หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ
พนักงาน หรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
• ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ศรีของ
ความเป็ นมนุษย์
• สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรือ่ งจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบตั ิได้ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทัง้ องค์กร
• เปิ ดโอกาสและช่ อ งทางให้พ นัก งานสามารถแจ้ง เรื่ อ งการท าผิ ด กฎหมายขององค์ก รต่ อ
คณะกรรมการบริษัทได้
• เปิ ด โอกาสให้พ นัก งานสามารถร้อ งเรีย น ในกรณี ที่ ไม่ได้ร ับ ความเป็ น ธรรม ตามระบบและ
กระบวนการที่กาหนด

•

กำรปฏิบัตติ ่อลูกค้ำ
• ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริต ยุติธรรม และให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง เพียงพอ และทันต่อ
เหตุการณ์แก่ลกู ค้า
• ผลิตสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพ โดยมุง่ มั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
• กาหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของสินค้าและบริการ
• เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
โดยคานึงถึงประโยชน์สาหรับลูกค้า
• ให้การรับประกันสินค้าและบริการ ภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
• ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลกู ค้าทัง้ ๆ ที่รูว้ ่าสินค้าและบริการนัน้ ๆ มีขอ้ บกพร่องเสียหาย
หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ากว่าระดับที่
กาหนด ตกถึงมือลูกค้า
• การจัดทาหีบห่อของสินค้าหรือนาเสนอบริการ จะต้องไม่ทาให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
• จัดระบบเพื่อให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดาเนินการอย่างดีที่สุด
เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
• รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รบั อนุญาต
จากลูกค้าหรือผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่ขอ้ มูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก ที่
เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย รวมถึงไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• หาทางลดต้น ทุน การผลิต โดยรัก ษามาตรฐานคุณ ภาพสิน ค้า และบริก าร เพื่ อ สามารถเพิ่ ม
ประโยชน์ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• รักษาสัญญา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
• ไม่คา้ กาไรเกิ นควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กาหนดเงื่อนไข
การค้าที่ไม่เป็ นธรรมแก่ลกู ค้า
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• ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลกู ค้า เพื่อเป็ นการให้ได้มา หรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่
สุจริต
• หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญ หรือของกานัลใดๆจากลูกค้า เว้นแต่ใ นวาระเทศกาลตาม
ประเพณีนิยม โดยมีมลู ค่าที่เหมาะสม ตามสมควร เป็ นไปด้วยความโปร่งใส สามารถเปิ ดเผยได้
และต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือมีการผูกมัดทางธุรกิจ หรือส่งผลต่อการตัด สินใจดาเนินการใดๆ ทัง้ ของ
ผูร้ บั และผูใ้ ห้ และหากของขวัญที่กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร ได้รบั มา มีมูลค่าสูงเกินปกติวิสยั ให้
รายงานผูบ้ งั คับบัญชารับทราบตามลาดับขัน้ ด้วย

•

กำรปฏิบัตติ ่อคูค่ ้ำ [และ/หรือเจ้ำหนี้]
• การคัดเลือกคูค่ า้ ต้องมีความโปร่งใส และเป็ นธรรม
• ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือไม่จ่ายสินบน สิง่ จูงใจ หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ ผู้
ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และ/หรือเจ้าหนี ้
• ถ้ามีขอ้ มูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตเกิดขึน้ พึงเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้ และร่วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คา้ ประกัน และเรือ่ งอื่นใดที่ได้ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี ้
• ปฏิบตั ิตามข้อตกลง และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่มีตอ่ คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด
• กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ค่คู า้ และ/หรือเจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
• รายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีอ้ ย่างสม่าเสมอ
• แลกเปลีย่ นความรู ้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน

•

กำรปฏิบัตติ ่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
• ประพฤติปฏิบตั ิ ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็ นธรรม
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม เช่น
การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง
• ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึง่ มูล
ความจริง

•

กำรปฏิบัตติ ่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
• ดาเนินธุรกิจควบคูก่ บั การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม และมีแนวปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรม โดยดาเนินธุรกิจ
ตามมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO140001 และ OHSAS 18001
• ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
• ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ และที่มีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมอย่างสม่าเสมอ
• สร้างจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมแก่
พนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
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• มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมย์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
กากับดูแล
• ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ
• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่ าฝื น หรือการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนัน้
• ไม่กระทา หรือเข้าไปมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือการฉ้อราษฎร์บงั หลวง หรือใช้อานาจ
หน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว หรือการเข้าไปมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชั่น
ในทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด
3.4

ข้อพึงปฏิบัตขิ องพนักงำน

•

พนักงำนต่อบริษัท
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสานึกที่ดีตอ่ ส่วนรวม
และต่อตนเอง ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
• รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่นาข้อมูลและทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และห้ามกระทาการอันเป็ นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทาธุรกิจ
แข่งขันกับบริษัทฯ
• ห้ามทาธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ฯ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากคณะ
กรรมการบริหาร
• ห้ามรับเงิน ของขวัญ ของกานัล และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้าของ
บริษัทฯ หรือจากบุคคลภายนอก อันเกี่ยวเนื่องกับการทางานให้แก่บริษัทฯ
• ห้ามกูย้ ืมเงินจากลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้องกับ ลูกค้า หรือผูท้ าธุรกิจกับบริษัท ฯ เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืมเงิน
จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
• พนักงานทุกคนต้องเปิ ดเผยการมีความสัมพันธ์กบั องค์กร สถาบันทางธุรกิจภายนอก หรือ ความ
สัมพันธ์ทางเครือญาติ เพื่อหลีกเลีย่ งการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์
• การรับของขวัญตามประเพณีนิยม ต้องเป็ นไปด้วยความโปร่งใส สามารถเปิ ดเผยได้ มีมลู ค่าตาม
สมควร โดยหากพนักงานได้ร ับของขวัญที่มีมูลค่าเกิ นปกติวิสยั จากผูท้ าธุรกิจกับบริษัท ฯ ให้
พนักงานรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชารับทราบตามลาดับด้วย
• พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
• พนักงานต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
• จริยธรรมธุรกิ จ ที่กาหนดไว้อาจไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ดังนัน้ ในกรณี ที่มีปัญหาให้พนักงาน
ปรึก ษากับผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้น ในกรณี ที่มีขอ้ ขัดแย้ง ให้ถือคาวินิ จฉัยของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ/คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท เป็ นที่สนิ ้ สุด
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•

พนักงำนต่อผู้บังคับบัญชำ
• รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูบ้ งั คับบัญชา รวมทัง้ ควรมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน
ต่อบุคคลที่มีตาแหน่งเหนือตน
• ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริหาร โดยปราศจากซึง่ ข้อเท็จจริง

•

พนักงำนต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ
• ปฏิบตั ิตอ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเมตตาธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
• รับฟั งความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพิจารณานาไปใช้ในทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ งานและ
ต่อบริษัทฯ

•

พนักงำนต่อเพื่อนร่วมงำน
• รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีเป็ นนา้ หนึง่ ใจเดียวกัน ให้ความร่วมมือและการประสานงานซึ่ง
กันและกัน
• ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่วมงานด้านการทางานอย่างมีนา้ ใจ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของ
ผูร้ ว่ มงาน และปรับปรุงตนเองให้สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
• เคารพในสิทธิ ของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ใ นลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย และไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน

•

พนักงำนต่อตนเอง
• พนักงานต้องยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นที่ตงั้ ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจเสื่อมเสียชื่อเสียงทัง้
ของตนเอง และบริษัทฯ
• ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย รวมถึงศึกษาหาความรู ้ และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ

•

พนักงำนต่อลูกค้ำ
• พนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้า ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าให้ผอู้ ื่นทราบ
• พนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูลของลูกค้าในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่น อันจะ
นาไปสูก่ ารกระทาหรือการตัดสินใจใดๆ ที่ขดั กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
• พนักงานต้องไม่ใช้ข่าวสารและข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยต่อสาธารณะมาเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การซือ้ ขายหรือลงทุนส่วนตัว อันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผลประโยชน์ของลูกค้า
บริษัทฯ
• พนักงานต้องไม่ใช้อานาจ หน้าที่ ในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
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ส่วนที่ 4
กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัตติ ำมจริยธรรมธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ที่กาหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจนีอ้ ย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจบนพืน้ ฐานของความมีจริยธรรม
และคุณธรรม เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ และสังคม
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการจะต้อง
จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และรายงานสรุปผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบ
ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ
ทาความเข้าใจ และถือเป็ นเรื่องสาคัญที่จะต้องปฏิบตั ิต ามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยมี
แนวทางการรณรงค์สง่ เสริมการให้ความรู ้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงสิง่ ที่ตอ้ งกระทาแก่พนักงาน ดังนี ้
1. นาคู่มือจริยธรรมธุรกิจ, เอกสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชั่น ขึน้ ทะเบียนในระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2015 โดยให้ถือเป็ นคูม่ ือการปฏิบตั ิงานที่พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรม และ
กาหนดให้มีการทบทวนการฝึ กอบรมทุกปี
2. พนักงานใหม่ทุกคนจะถูกกาหนดให้ตอ้ งผ่านการฝึ กอบรม คู่มือจริยธรรมธุรกิจ , เอกสารนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชั่น โดยถือเป็ นหัวข้อที่ตอ้ งผ่านอบรมก่อนการทางาน
3. มีการจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ และจัดทารู ปเล่ม เพื่อเป็ นเอกสารสนับสนุนการทางาน ให้พนักงาน
ทุกคนสามารถเปิ ดอ่านได้โดยสะดวก
4. จัดทา Link คู่มือจริยธรรมธุรกิจ, นโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชั่น โดยพนักงานทุกคนที่
เข้าระบบ Intranet-GFPT (Home Page) จะสามารถ Click เข้าไปอ่านได้โดยสะดวก
(http://bp-intranet/SitePages/Home.aspx)
ทัง้ นี ้ จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิที่กาหนดขึน้ นี ้ ไม่สามารถกาหนดได้ครอบคลุมในทุกๆ เรื่อง
ดังนัน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณาปฏิบตั ิตนในแต่ละสถานการณ์ ทา
ในสิ่ง ที่ ถูก ต้อ งที่ สุด โดยหากมี ปั ญ หา หรือ ข้อ สงสัย ในการปฏิ บัติ ง านเรื่อ งใดๆ ให้ป รึก ษาผู้บัง คับ บัญ ชา
ตามลาดับขัน้ หรือฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นต้น
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ส่วนที่ 5
กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการทาหน้าที่เป็ น
หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการทาหน้าที่รบั เรื่องร้องเรียน พร้อมสรุ ปและรวบรวมข้อมูลต่างๆ นาเสนอให้แก่
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการพิจารณาดาเนินการต่อไป โดยทุกขัน้ ตอนการ
ดาเนินการตัง้ แต่รบั เรื่องร้องเรียน ไปจนถึงการรวบรวม สืบค้น และพิจารณาตัดสินเรื่ องนัน้ ๆ คณะกรรมการสรร
หา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จะดาเนินการเก็บรักษาเป็ นความลับ ทัง้ ข้อมูล
ของผูร้ อ้ งเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน เรือ่ งร้องเรียน พยานต่างๆ เป็ นต้น
ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถส่งข้อร้องเรียนโดยตรงมายัง
“คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ” ดังช่องทางที่อยูต่ อ่ ไปนี ้

ทำงอีเมล์
:
ทำงโทรสำร :
ทำงไปรษณีย ์ :

nrgc@gfpt.co.th
02-4738398
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจกำร
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
อำคำรจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรำม 2 แขวงบำงมด
เขตจอมทอง กทม. 10150

และ / หรือ ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ทำงอีเมล์
:
ทำงโทรสำร :
ทำงไปรษณีย ์ :

ia@gfpt.co.th
02-4738398
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
อำคำรจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรำม 2 แขวงบำงมด
เขตจอมทอง กทม. 10150

และ / หรือ ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ทำงอีเมล์
:
ทำงโทรศัพท์ :
ทำงไปรษณีย ์ :

hr@gfpt.co.th
02-3159400 ต่อ 9411
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
โรงงำนบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
209 หมู่ 1 ถนนเทพำรักษ์ กม. 20.5
ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570
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ทัง้ นี ้ หากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระทาผิดทุจริต (Fraud) คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการจะต้องมีการประสาน เสนอเรือ่ งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมดาเนินการ
และนาเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
นอกจากนี ้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ยังได้มีการเพิ่มช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียนของพนักงาน นอกเหนือจาก
การร้องเรียนผ่าน E-mail และส่งเป็ นจดหมายผ่านไปรษณียด์ งั รายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกใน
การเข้าถึงและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับของผูร้ อ้ งเรียน ดังนี ้
1. กล่องแสดงความคิดเห็น ซึง่ ปั จจุบนั ติดตัง้ ไว้ 3 จุด คือ
จุดที่ 1 บริเวณหลังตาชั่งข้างบอร์ดประชาสัมพันธ์
จุดที่ 2 บริเวณสโมสร ชัน้ 3 ฝั่งแผนกชิน้ ส่วน
จุดที่ 3 บริเวณสโมสร ชัน้ 3 ฝั่งอิสลาม
2. ร้องเรียนผ่านระบบ Online Intranet บริษัท
โดยเข้าไปที่ http://bp-intranet/SitePages/Home.aspx
>>>> กดที่ ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น

>>>> กดที่ เขียนใบร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
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>>>> พิมพ์ชื่อเรื่องที่รอ้ งเรียน และพิมพ์รายละเอียดการร้องเรียน เลือกแบบเอกสาร/รู ป แล้วกด
บันทึกข้อมูล เพื่อส่งข้อมูล

พิมพ์ช่ือเรื่อง
รายละเอียด
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ส่วนที่ 6
บทลงโทษ
บริษัทฯ ได้กาหนดบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจไว้ดงั นี ้
1)
2)
3)
4)

ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หักค่าจ้างหรือพักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง
เลิกจ้าง

บริษัทฯ จะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ได้ก ระทาขึน้ ประกอบกับประวัติ ความ
ประพฤติ และเจตนาของผูก้ ระทาผิดนัน้ ซึ่งบริษัท ฯ อาจลงโทษตามข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อในคราวเดียวกัน
โดยไม่จาเป็ นต้องลงโทษเรียงตามลาดับที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
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คำนิยำม
จริยธรรมธุรกิจ
ผู้บริหำร

พนักงำน
ทรัพย์สิน
รำยกำรเกี่ยวโยง
บุคคลเกี่ยวโยง

ผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลภำยใน

แนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผูบ้ ริหารและพนักงาน จะต้อง
นาองค์กรไปสูก่ ารมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
นิยามตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
อันได้แก่ กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับ
จากกรรมการผูจ้ ัดการลงมา และระดับเทียบเท่า เพิ่มเติมด้วยหลักเกณฑ์ความ
เทียบเท่าของบริษัทฯ
พนักงานระดับบังคับบัญชา/เทียบเท่าลงมาของ บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ สูตรการผลิต เอกสารสิทธิ์
สิทธิบตั ร ตลอดจนสิง่ ประดิษฐ์ของบริษัทฯ
รายการที่เกิดขึน้ ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ
นิยามตาม ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
และมาตรา 89/1
1. ผูบ้ ริหาร (ตามคานิยามข้างต้น)
2. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียง
ของบริษัทฯ)
3. ผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการ (ผูท้ ี่ถือหุน้ ในกิจการมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
หุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง หรือมีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
ได้ตงั้ แต่กึ่งหนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด ไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม)
4. ญาติสนิท (คู่สมรส บิดา มารดา พี่นอ้ ง บุตร และคู่สมรสของบุตร) ของบุคคล
ตามข้อ 1-3
5. นิติบคุ คลที่มีบคุ คลตามข้อ 1-4 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือมีอานาจควบคุมกิจการ
บุคคลและ/หรือนิติบคุ คลที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
ผูถ้ ือหุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่ง
ทางการค้า และชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
ข้อมูลภายในสาคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และมีผลกระทบต่อกิจการหรือ
ราคาหลักทรัพย์ หรือข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อการดาเนินงานของบริษัท ฯ
เพียงอย่างเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้ภายนอก หรือใช้สว่ นบุคคล
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แบบฟอร์มตกลงกำรถือปฏิบัตติ ำม “คู่มอื จริยธรรมธุรกิจ”
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
1. ข้าพเจ้าได้รบั และอ่าน “คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ” แล้ว
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงยึดถือ “คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯ เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงาน

ลงชื่อ ..................................................................
(
)
หมายเลขพนักงาน................................................
วันที่ ....................................................................

หมายเหตุ

หากท่านต้องการคาชีแ้ จงและคาขยายความเพิ่มเติมใดๆ ในเนือ้ หาที่ปรากฏอยูใ่ นเล่มนี ้
- สาหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร โปรดติดต่อเลขานุการบริษัท โทร. 02-4738000
- สาหรับพนักงานโปรดติดต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-3159400 ต่อ 9509
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์มร้องเรียน
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
แบบฟอร์มร้องเรียน
วันที่..........เดือน................พ.ศ..................


ร้องเรียนเรือ่ งทั่วไป



ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ข้าพเจ้า..................................................................... (ชื่อ – นามสกุล ผูร้ อ้ งเรียน)
ที่อยู่ ......................................................................................................................
2. ขอร้องเรียน  ○ บุคคล
 สถานที่
 บริการ
 อื่นๆ
เรือ่ ง ......................................................................................................................
3. ข้อความ
................................................................................................................................. ................................
.......................................................................................................... .......................................................
................................................................................... ..............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
โดยมีพยานหลักฐาน คือ
พยานบุคคล
1. …………………………………………………………………………………………..…..
2. …………………………………………………………………………………...................
พยานเอกสาร (แนบมาด้วยถ้ามี)
1. …………………………………………………………………………………….…………
2. …………………………………………………………………………………...................
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(............................................................)
ผูร้ อ้ งเรียน
หมายเลขโทรศัพท์...................................
*** เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผู้รอ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่
สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจะจากัดเฉพาะ
ผูท้ ี่มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน
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