บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
นโยบำยเกี่ยวกับจรรยำบรรณและข้ อพึงปฏิบัตใิ นกำรทำงำน (Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวทำงใน
กำรปฏิบัตหิ น้ ำที่ของกรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำน
บริ ษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) ("บริ ษัทฯ") มีกำรบริ หำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับ
ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ข องตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ("ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ") บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ก ำหนดนโยบำยเกี่ ย วกับ
จรรยำบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน (Code of Conduct) ขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทำงสำหรับกรรมกำร ผู้บริ หำรทุกระดับ และ
พนักงำนทุกคนพึงปฏิบัติหน้ ำที่ด้วยจิตสำนึกที่ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และรักษำชื่อเสียงของบริ ษัท ฯ
ตลอดจนประพฤติตนให้ อยู่ในแนวทำงที่เหมำะสมต่อกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ รวมถึงมีควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวม และใช้ เป็ นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง
ได้ รับทรำบ และถื อเป็ นแนวทำงปฏิบัติต่อไป โดยนโยบำยเกี่ ยวกับจรรยำบรรณและข้ อพึงปฏิบัติในกำรทำงำน (Code of
Conduct) มีรำยละเอียดดังนี ้
1.

ข้ อพึงปฏิบัตใิ นกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
1.1

ดำเนินธุรกิจให้ ถกู ต้ องตำมกฎหมำย

1.2

(1)
บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจให้ ถกู ต้ องตำมกฎหมำย
(2)
บริษัทฯ พึงส่งเสริมให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนยึดถือ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม

1.3

(1)
บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจโดยรวม
(2)
บริ ษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนี ยม จำรี ตประเพณี หรื อไม่เกิดควำม
เสียหำยต่อสังคม
(3)
บริ ษัทฯ พึงรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้ ควำมช่วยเหลือกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมในกำรสร้ ำงสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้ อม
ปฏิบตั ิต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่เอำรัดเอำเปรี ยบทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง

1.4

(1)
บริษัทฯ พึงรักษำผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกรำยด้ วยควำมเป็ นธรรม
(2)
บริษัทฯ พึงให้ ควำมมัน่ ใจว่ำสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับกำรคุ้มครองโดยกฎหมำย
(3)
บริ ษัทฯ พึงจริ งใจและมีควำมเป็ นธรรมต่อลูกค้ ำและพร้ อมที่จะให้ ควำมช่วยเหลือลูกค้ ำ
เสมอ
(4)
บริ ษัทพึงยึดมัน่ ในกำรสร้ ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน และปรำศจำกกำรคุกคำมใด ๆ
ในทุกรูปแบบของกำรคุกคำม
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศ

1.5

(1)
บริ ษั ท ฯ พึงเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศอย่ำงเพี ยงพอ ทันเวลำ ถูกต้ อง ครบถ้ วนและ
โปร่งใส โดยสม่ำเสมอ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และแนวทำงปฏิบตั ิและหลักเกณฑ์กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของบริ ษัทจด
ทะเบียนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
(2)
บริ ษัทฯ พึงระมัดระวังไม่ให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียเกิดควำมสับสนและสำคัญผิดในข้ อเท็จจริ ง
ของสำรสนเทศ
กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำน

1.6

(1)
บริษัทฯ พึงให้ กำรดูแลแก่พนักงำนและจัดให้ มีสวัสดิกำรพนักงำน
(2)
บริษัทฯ พึงมีควำมเป็ นธรรมต่อพนักงำนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
(3)
บริ ษั ท ฯ พึง สนับ สนุน หรื อ ส่ง เสริ ม กิ จ กรรมเชื่ อ มควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ำ งพนัก งำนกับ
พนักงำนและระหว่ำงพนักงำนกับองค์กร
(4)
บริษัทฯ พึงส่งเสริมพัฒนำควำมรู้และควำมก้ ำวหน้ ำให้ พนักงำน
(5)
บริษัทฯ พึงให้ ผลตอบแทนแก่พนักงำนด้ วยควำมเป็ นธรรม
กำรสร้ ำงค่ำนิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมำกกว่ำบุคคล
บริ ษั ท ฯ พึ ง สนับ สนุน และส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งำนทุก คนค ำนึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ อ งค์ ก รมำกกว่ ำ
ประโยชน์สว่ นตน

2.

ข้ อพึงปฏิบัตขิ องกรรมกำรบริษัทฯ

กรรมกำรบริ ษัทพึงมี แนวทำงในกำรปฏิบตั ิตนเพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักจริ ยธรรมทำงธุรกิจของบริ ษัท ฯ โดย
กรรมกำรพึงรำลึกเสมอว่ำ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของตนมิใช่ เพียงพันธะและควำมรับผิดชอบที่ต้องมีต่อบริ ษัท ฯ และผู้ถือหุ้นเท่ำนัน้
หำกยังมีหน้ ำที่รับผิดชอบต่อคู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นด้ วย กำรคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่ำว จึง
เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิทงปวงโดยต้
ั้
องมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิตน ดังนี ้
2.1

ควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีคณ
ุ ธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง
(1)
กำรด ำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ กรรมกำรจะกระท ำกำรด้ ว ยควำมซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี
คุณธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง
(2)
กรรมกำรพึงปฏิบตั ิหน้ ำที่เพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎ ระเบียบ วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ ของ
บริษัทฯ มติคณะกรรมกำรบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(3)
กรรมกำรพึงปฏิบัติหน้ ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำในธุรกิจกำรงำนของบริ ษัท ฯ อย่ำงเป็ น
อิสระจำกฝ่ ำยจัดกำรและกลุ่มที่มีผลประโยชน์ และต้ องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวข้ องในกำร
ตัดสินใจทำงธุรกิจ
(4)
กรรมกำรพึง ปฏิ บัติ ห น้ ำที่ โ ดยใช้ ค วำมสำมำรถของตนเองอย่ำ งเต็ม ที่ และไม่ด ำรง
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นซึ่งมีประกอบธุรกิจเดียวกันหรื อมีลักษณะค้ ำแข่ง ทัง้ นี ้ กรณี ที่กรรมกำร

2.2

บริ ษัทดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรในบริ ษัทอื่นด้ วย กำรดำรงตำแหน่งดังกล่ำวที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องรับทรำบและไม่มีกำรคัดค้ ำ นกำรดำรงตำแหน่งนัน้ จำกกรรมกำรของ
บริษัทภำยใน 6 เดือนนับแต่เข้ ำรับตำแหน่งในบริษัทอื่นนัน้ อีกทังกรรมกำรดั
้
งกล่ำวยังมีหน้ ำที่แจ้ ง
ให้ แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนมีมติแต่งตังให้
้ เข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรของบริษัทฯ
(5)
กรรมกำรพึงรักษำผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นและปฏิ บตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียด้ วยควำมเป็ น
ธรรม
(6)
กำรกระท ำใด ๆ ของกรรมกำรพึง เป็ น ไปโดยซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี คุณ ธรรม และยึด ถื อ
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลักสำคัญในกำรตัดสินใจ
กำรรักษำควำมลับ

2.3

(1)
กรรมกำรไม่ พึง เปิ ด เผยข้ อ มูล ภำยในของบริ ษั ท ฯ ข้ อ มูล ที่ เ ป็ น ควำมลับ ของลูก ค้ ำ
พนักงำน และกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ทังโดยเจตนำและไม่
้
เจตนำต่อบุคคลภำยนอก เว้ นแต่จะ
ได้ รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และเป็ นกำรเปิ ดเผยในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่อนั ชอบของกรรมกำร
(2)
กรรมกำรจะไม่พึงใช้ ข้อมูลที่ได้ รับจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัทเพื่อประโยชน์ ใด ๆ ต่อ
ส่วนตัวและหรื อของผู้อื่น โดยมิได้ กระทำไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
กำรเปิ ดเผยเรื่ องผลประโยชน์
กรรมกำรพึงเปิ ดเผยผลประโยชน์จำกธุรกิจส่วนตัว หรื อธุรกิจอื่น ๆ รวมทังเรื
้ ่ องใด ๆ ที่เป็ นควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

2.4

กำรยึดถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
กรรมกำรพึงยึดถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจ

2.5

กำรรับเงิน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่น ๆ
กรรมกำรไม่พึงใช้ ตำแหน่งหน้ ำที่กำรเป็ นกรรมกำรเพื่อหำประโยชน์ส่วนตนจำกผู้ประกอบธุรกิจ
กับบริษัทฯ รวมทังผู
้ ้ ที่กำลังติดต่อเพื่อดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ

3.

ข้ อพึงปฏิบัตขิ องผู้บริหำรบริษัทฯ

3.1
ผู้บริหำรไม่พงึ เปิ ดเผยข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ ข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของลูกค้ ำ พนักงำน และกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัท ทังโดยเจตนำและไม่
้
เจตนำต่อบุคคลภำยนอก เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมจำกบริ ษัท ฯ และ
เป็ นกำรเปิ ดเผยในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่อนั ชอบของผู้บริหำร
3.2
ผู้บริหำรพึงปฏิบตั ิตนอยู่ภำยใต้ กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงำม ละเว้ นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย และ
ตัดสินใจดำเนินกำรใด ๆ ด้ วยควำมบริ สทุ ธิ์ใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ลูกค้ ำ ผู้ถือหุ้น และพนักงำน

3.3
ผู้บ ริ ห ำรพึง บริ ห ำรงำนด้ ว ยควำมระมัด ระวัง ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต รอบคอบ เอำใจใส่ มี วิ สัย ทัศ น์
กว้ ำงไกล เป็ นตัวอย่ำงในกำรเสริ มสร้ ำงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล อย่ำงมีจริยธรรม เพื่อให้ บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยของบริษัทฯ
3.4
ผู้บริ หำรพึงปฏิบัติต่อพนักงำนด้ วยควำมสุภำพ ปกครองผู้ใต้ บังคับบัญชำด้ วยควำมเป็ นธรรม
และไม่ใช้ อำนำจในทำงที่มิชอบ
3.5
ผู้บริ หำรต้ องแสดงควำมยึดมัน่ ต่อจริ ยธรรมและจรรยำบรรณ โดยกำรปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี
สำหรับพนักงำนอื่น เสริ มสร้ ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนให้ เอื ้อต่อกำรปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมและจรรยำบรรณ รวมทัง้
มุง่ มัน่ ที่จะป้องปรำม และป้องกันไม่ให้ เกิดควำมละเมิดจริยธรรมและจรรยำบรรณ
3.6
ผู้บริ หำร พึงสนับสนุนกำรสร้ ำงศักยภำพในควำมก้ ำวหน้ ำ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ของพนักงำน จัดสวัสดิกำรให้ พนักงำนอย่ำงเหมำะสม มีควำมจริ งใจ เคำรพในสิทธิ และกำรแสดงควำมคิดเห็นของ
พนักงำน
4.

ข้ อพึงปฏิบัตขิ องพนักงำนบริษัทฯ

เพื่ อ เป็ น กำรเสริ ม สร้ ำงกำรท ำงำนที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเป็ น กำรเสริ ม สร้ ำงควำมสุข ในกำรท ำงำน
พนักงำนควรมีแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
4.1

ข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อตนเอง
(1)
พนัก งำนพึ ง ประพฤติ ป ฏิ บัติ ต ำมกฎระเบี ย บข้ อบัง คับ ในกำรท ำงำนของบริ ษั ท ฯ
โดยเคร่งครัด
(2)
พนักงำนพึงปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และด้ วยควำมอุตสำหะ ขยันหมัน่ เพียร
และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรทำงำนให้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของพนักงำน และบริษัทฯ
(3)
พนักงำนพึงมีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษัท ฯ ให้ ควำมเคำรพ เชื่อฟั ง และปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ของ
ผู้บงั คับบัญชำที่สงั่ กำรโดยชอบด้ วยนโยบำย และระเบียบข้ อบังคับของบริษัทฯ
(4)
พนักงำนพึงปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสิทธิภำพ และได้ มำตรฐำน
ตำมตำแหน่ง
(5)
พนักงำนพึงปฏิบตั ิตนภำยใต้ กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงำม ละเว้ นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย

4.2

ข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่วมงำน
(1)
พนักงำนพึงมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีต่อกัน และเอื ้อเฟื อ้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ ง ซึง่ จะนำไปสูค่ วำมเสียหำยต่อบุคคลอื่น และบริษัทฯ
(2)
พนักงำนพึงปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนพนักงำนด้ วยควำมมีอธั ยำศัยไมตรี ที่ดี มีควำมจริงใจ เคำรพ
สิทธิ และให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน หลีกเลี่ยงกำรนำข้ อมูลหรื อเรื่ องรำวของผู้อื่นทังในเรื
้ ่ องที่เกี่ยวกับ
กำรปฏิบตั ิงำน และเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพำกษ์ วิจำรณ์ ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิดควำม
เสียหำย ทังต่
้ อเพื่อนพนักงำนและต่อบริษัทฯ

(3)
พนักงำน พึงหลีกเลี่ยงกำรให้ และกำรรับของขวัญของกำนัลอันมี มลู ค่ำมำก หรื อเพื่อ
หวัง ผลตอบแทน หรื อ ท ำให้ เกิ ด อคติ ทัง้ ต่ อ ตัว พนั ก งำน ต่ อ เพื่ อ นพนั ก งำนด้ วยกั น และ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชำกับผู้บงั คับบัญชำ
4.3.

ข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อบริษัทฯ
(1)
พนักงำนพึงมีควำมศรัทธำ มีควำมผูกพัน ซื่อสัตย์สจุ ริ ต อุตสำหะพำกเพียรและมีควำม
จงรักภักดีตอ่ บริษัท รักษำชื่อเสียงของบริษัทฯ
(2)
พนักงำนไม่พึงใช้ อำนำจหน้ ำที่ ข องตนเองเพื่ อประโยชน์ ข องตนเองและต่อผู้อื่น ทัง้
ทำงตรง และทำงอ้ อม อันก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ
(3)
พนักงำนพึงรำยงำนเรื่ องที่เป็ นผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน หรื อชื่ อเสียงของบริ ษัทฯ ให้
ผู้บงั คับบัญชำทรำบโดยมิชกั ช้ ำ
(4)
พนักงำนพึงรักษำควำมลับของบริ ษัทฯ ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร นวัตกรรม ทังทำง
้
วัตถุ และทำงควำมคิด อันจะมีผลกระทบให้ เกิดควำมเสียหำยแก่บริ ษัท ฯ และไม่ควรนำข้ อมูลที่
ได้ จำกหน้ ำที่กำรงำนไปหำประโยชน์สว่ นตน
(5)
พนักงำนพึงดูแลรักษำสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษัทให้ คงสภำพดี ใช้ ประโยชน์
ได้ อย่ำงเต็มที่ ประหยัด มิให้ สิ ้นเปลือง สูญเปล่ำ เสียหำย หรื อเสื่อมสลำย ก่อนเวลำอันสมควร

4.4

ข้ อพึงหลีกเลี่ยงในกำรประพฤติปฏิบตั ิที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
(1)
พนักงำนไม่พึงใช้ ตำแหน่งหน้ ำที่ แสวงหำประโยชน์ส่วนตน หรื อพรรคพวกหรื อทำธุรกิจ
แข่งขันกับบริษัทฯ
(2)
พนักงำนไม่พงึ ประกอบกำร ดำเนินกำร ทังโดยทำงตรงและทำงอ้
้
อมในธุรกิจที่แข่งขันกับ
บริษัทฯ หรื อขัดผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
(3)
พนักงำนไม่พงึ มีสว่ นได้ สว่ นเสียทำงกำรเงินกับลูกค้ ำ หรื อคู่ค้ำไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะที่ เป็ น
เจ้ ำของกิจกำร หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น กรรมกำร เจ้ ำหนี ้ ลูกหนี ้ หรื อที่ปรึ กษำ ซึ่งถ้ ำมีส่วนได้ ส่วนเสีย
ดังกล่ำว ต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ บู งั คับบัญชำทรำบ
(4)
พนักงำนไม่พึงเรี ยกเก็บ หรื อรับทรัพย์สินใด ๆ จำกลูกค้ ำ และผู้ที่ทำธุรกิจกับบริ ษัท ฯ
นอกเหนือจำกค่ำใช้ จ่ำย และค่ำธรรมเนียมที่บริษัทฯ เรี ยกเก็บ

4.5

ข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อลูกค้ ำ
(1)
พนักงำนพึงให้ บริ กำรที่ดีต่อลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และชีแ้ จงให้
ลูกค้ ำทรำบถึงสิทธิพงึ มีพงึ ได้ รวมทังมี
้ หน้ ำที่รักษำผลประโยชน์ของลูกค้ ำ
(2)
พนักงำนพึงให้ บริกำรแก่ลกู ค้ ำด้ วยควำมถูกต้ อง รวดเร็ว เต็มใจ จริงใจ และสุภำพ

4.6

ข้ อพึงปฏิบตั ิต่อคูค่ ้ ำ

(1)
พนักงำนพึงปฏิบตั ิต่อคูค่ ้ ำด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และด้ วยควำมเสมอภำพ
(2)
พนักงำนไม่พึงนำควำมลับ หรื อข้ อมูลทำงกำรค้ ำของคู่ค้ำไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น และ
ไม่กล่ำวร้ ำยทับถมคูค่ ้ ำ
(3)
พนักงำนไม่พงึ เกี่ยวข้ องทำงกำรเงิน หรื อผลประโยชน์ใด ๆ กับคูค่ ้ ำ อำทิเช่นร่วมทุน ร่วม
ทำกำรค้ ำ ให้ ยืมหรื อกู้ยืมเงิน
(4)
พนักงำนไม่พงึ เรี ยกร้ องเอำผลประโยชน์จำกคู่ค้ำ เพื่อกำรตอบแทนกำรทำงำนในหน้ ำที่
ของตน
(5)
พนักงำนไม่พึงรับ หรื อให้ กำรเลี ้ยงรับรอง สิทธิ ประโยชน์ หรื อของขวัญอันมีรำคำแพง
หรื อกำรรับนันท
้ ำให้ พนักงำนต้ องยอมปฏิบตั ิตำมควำมประสงค์ของคู่ค้ำในสิ่งที่ไม่ถกู ต้ องต่อหลัก
ปฏิบตั ิโดยปกติของบริษัทฯ
*******************************************

