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จรรยาบรรณบริษัท

จรรยาบรรณ ฉบบันีไ้ด้จัดทำาโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัทิีดี่และเหมาะสม เพ่ือใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน 
ทุกคนของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้อง 
กบัวสิยัทศัน ์และพันธกจิของบรษิทั รวมทัง้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชวีติของพนกังาน จรรยาบรรณฉบบันี้
จะได้รบัการพิจารณาทบทวน หรอืปรบัปรงุใหมี้ความทนัสมัยอยูเ่สมอ เพ่ือใหม่ั้นใจวา่แนวทางทีใ่หย้ดึถอืปฏบิตัเิป็นไปด้วยความสจุรติ
เยี่ยงมืออาชีพ และมีมาตรฐานในระดับสูงตลอดไป

การปฏบิัติตามจรรยาบรรณ

1.  บริษัทในจรรยาบรรณฉบับนี้ หมายถึง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ซึ่งประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงาน 
 ทุกคนรับผิดชอบในการทำาความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางเบื้องต้นที่กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมถึง 
 ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1.1  การโน้มน้าว กระตุ้น และจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมือร่วมใจสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
 1.2 สร้างความเชื่อมั่นว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับความคุ้มครอง
 1.3  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
 1.4 การส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทำาความคุ้นเคยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจน 
   นโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่จะออกมาเพิ่มเติม

2.  กรณีเกิดปัญหา หรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติ หรือเห็นว่าควรปรับปรุงควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำาดับขั้น

แนวทางในการประกอบธุรกิจ

3.  บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทและธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัด และตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ

4.  บริษัทเชื่อม่ันว่าการประกอบธุรกิจอย่างซ่ือตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและยั่งยืน  
 และบริษัทยึดม่ันต่อการประกอบธุรกิจด้วยความเปิดเผย การสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง  
 และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
 
5.  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของคณะกรรมการ และผู้บริหาร โดยจะไม่ทำาการ 
 สื่อสาร ตีพิมพ์ ประกาศ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่เป็นจริง บิดเบือน  
 ประสงค์รา้ย หรอืทำาลายชือ่เสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคล การสือ่สารด้วยวาจาของผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งใชภ้าษาและน้ำาเสยีง
 ที่สุภาพ และไม่ทำาให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทต้องเสื่อมเสีย

6.  บรษิทัจะบรหิารงานอยา่งมีประสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีดี่เพ่ือดูแล และปกป้องผลประโยชน ์
 โดยรวมของบริษัท รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซื่อตรง ถูกต้อง โปร่งใส และมีหลักการ

7.  บริษัทมุ่งหวังความซื่อตรงจากพนักงานทุกระดับชั้น ในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หลักเกณฑ์ทางบัญชี และการควบคุม 
 ภายในอ่ืนๆ และหากพนกังานพบเหน็การละเมิดกฎระเบยีบหรอืนโยบายของบรษิทัทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิการทจุรติและความเสือ่มเสยี 
 แก่บริษัท พนักงานพึงแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที

8.  บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคำานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งกฎหมายและ 
 ศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง
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9.  บริษัทยึดม่ันในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางานและเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็น รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

10.  บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรหลีกเล่ียงการกระทำาที่มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานและผลประโยชน์ 
 ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่น

12.  ผู้บริหารและพนักงานจะไม่นำาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนในระหว่างที่อยู่ในการจ้างของบริษัท  
 หรือเมื่อออกจากการจ้างของบริษัทแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องจากบริษัท

13.  การท่ีผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือ ที่ปรึกษาในบริษัทอ่ืน หรือองค์กรสมาคมทางธุรกิจอ่ืนไม่ว่าจะทำาในนามของ 
 บริษัทหรือไม่ก็ตาม จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการประกอบหน้าที่โดยตรง รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทตามระเบียบ 
 ของบริษัทก่อน

14.  ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานและบุคคลในครอบครัว เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือ 
 ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร

15.  ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในขณะนั้น โดยไม่ได้เป็นความตั้งใจของผู้บริหาร หรือ 
 พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากบุคคลดังกล่าวทราบว่าตนตกอยู่ในสภาวการณ์ดังกล่าว ให้รีบแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้ 
 ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้นทราบโดยทันที เพื่อขอแนวทางแก้ไขต่อไป

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

16. ผูบ้รหิารและพนกังานจะไม่ใชข้อ้มูลภายใน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลทีเ่ป็นสาระสำาคัญ ทีย่งัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณะตามกฎหมาย 
 วา่ด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยต์ลอดจนตามกฎระเบยีบของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
 เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคลภายนอกอันส่งผลกระทบต่อราคาหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ต่อผูถ้ือหุน้

17. บรษิทัจะพยายามสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้บักจิการใหมี้ศกัยภาพรองรบัการขยายตวั และตอ่ยอดทางธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง และเพ่ิมมูลค่า 
 ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

18.  บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท 
 เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการลงคะแนนในวาระต่างๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทจะเปดิเผยผลประกอบการพร้อมกับข้อมลู 
 ที่ถูกต้องตามความจริง และรายงานฐานะการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอ

19.  บริษัทมีนโยบายที่จะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบ

20.  บรษิทัจะเคารพและรกัษาสทิธติา่งๆ ของผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย และผูถ้อืหุน้ทกุรายจะได้รบัการปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนั และเป็นธรรม
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การปฏิบัติต่อคูค่้าและคู่สญัญาทางธุรกิจ

21.  บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม โดยดำาเนินการภายใต้หลักการดังนี้
 21.1  มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างชัดเจน และโปร่งใส
 21.2  มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสม และไม่กีดกันการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
 21.3  จัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 21.4  ให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริต 
   ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 21.5 ชำาระเงินให้คู่ค้า และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ตกลงกัน
 21.6  จัดให้มีการประเมินคู่ค้าและคู่สัญญาเป็นประจำาทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือให้คู่ค้าและคู่สัญญา 
   ได้ปรบัปรงุคุณภาพสนิค้าและงานบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง ในขณะเดียวกนักเ็ปิดโอกาสใหคู่้ค้าและคู่สญัญาสามารถตดิตอ่ผูบ้รหิาร 
   เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 21.7  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าและคู่สัญญาด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก ่
   กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง
 21.8  ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง

22.  บรษิทัมีนโยบายรกัษาความลบัของคู่ค้าและคู่สญัญา ในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งเป็นธรรมและอิสระไม่ดำาเนนิธรุกจิโดยมิชอบระหวา่ง 
 คู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ

23.  บริษัทรักษาไว้ซ่ึงการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบเง่ือนไข ราคา คุณภาพ  
 รวมไปถงึการบรกิารตา่งๆ อยา่งโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได้ และไม่วา่จะอยูใ่นสถานการณใ์ดกต็าม หา้มมิใหมี้การเรยีกรอ้ง 
 ให้คู่ค้าและคู่สัญญาให้หรือรับผลประโยชน์ใดในการดำาเนินธุรกิจ

24.  บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน กับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้า 
 และบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงินคุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

25.  บรษิทัประสงค์ทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิระหวา่งคู่ค้าและคู่สญัญาอยา่งถกูตอ้ง และได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
 การคุ้มครองผู้บริโภค

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริหาร และพนักงาน

26.  บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า ให้การยอมรับ และยกย่องตามควร

27.  บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน โดยให้ความเมตตากรุณาและให้ความเป็นธรรม โดยยึดถือข้อบังคับการทำางาน 
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

28.  บริษัทมีนโยบายให้การส่งเสริมพนักงานตามความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

29.  บริษัทจะจัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

30.  บริษัทมีนโยบายกำาหนดผลตอบแทนให้ผู้บริหาร และพนักงานในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม

31.  บริษัทให้ความสำาคัญเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

32.  บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
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การปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ

33.  บริษัทมีนโยบายที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่กล่าวหาหรือทำาลายบริษัทคู่แข่ง

34.  บริษัทมีนโยบายที่จะดำาเนินธุรกิจแข่งขันกับคู่แข่งขันตามกติกาและกรอบแห่งกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

หน้าที่ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ

35.  บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำานึงถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ และจะให้ความร่วมมือในการทำาประโยชน์ 
 แก่ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ ตามโอกาสและความพร้อม

36.  บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะปฏิบัติตนตามที่ชอบที่ควร เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

37.  บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะละเว้นจากการทำาให้สังคมเสื่อม หรือเอารัดเอาเปรียบสังคม

38.  บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะละเว้นการกระทำาใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งวิญญูชนมิพึงปฏิบัติอันจะขัด 
 ต่อธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี หรือโดยสามัญสำานึกของบุคคลทั่วไป

39.  การละเลยไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งอาจเป็นผลใหผู้บ้รหิารหรอืพนกังานทีก่ระทำาการรวมทัง้บรษิทั 
 ตอ้งรบัผดิทางกฎหมายทัง้ทางแพ่งและทางอาญา และบคุคลดังกล่าว อาจมีโทษทางวนิยั และถกูเลกิจ้างตามขอ้บงัคับของบรษิทั  
 ดังนั้น ในกรณีที่เกิดมีข้อสงสัยและไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ดังกล่าว ว่ามีผลบังคับใช้กับตนหรือไม่ ผู้บริหาร 
 หรือพนักงานควรหารือกับผู้บังคับบัญชาตามลำาดับขั้นเพื่อหาความกระจ่างในเรื่องดังกล่าว

การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด

40.  บริษัทมีนโยบายห้ามผู้บริหารและพนักงานครอบครอง ซ้ือ ขาย ขนย้าย ใช้ หรือ ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ยาเสพติด  
 หรอืสารควบคุม (ยกเวน้ยาตามใบสัง่ของแพทย)์ ในขณะอยูใ่นทีท่ำางาน หรอืในระหวา่งทำาธรุกจิของบรษิทั ยกเวน้การจัดเลีย้งสงัสรรค์ 
 โดยบริษัท

41.  ห้ามผู้บริหารและพนักงานเล่นหรือเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างเวลาทำางาน หรือในพ้ืนที่ 
 ของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ

42.  บริษัทมีนโยบายในการจัดการข้อมูลในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลที่จำาเป็นและถูกต้องและเหมาะสมต่อสังคม 
 ตามแต่โอกาส

43.  บริษัทมีนโยบายในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 และเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์

44.  พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ พนักงานจะต้องไม่นำาข้อมูลที่ได้รับทราบ 
 หรือจัดทำาขึ้นจากหน้าที่การงานในบริษัท ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน

การรักษาความลับของข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซ่ึงหมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์  
และข้อมูลทางการแพทย์ ด้วยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัทเพ่ือใช้งานได้เม่ือมีความจำาเป็น
อย่างยิ่งเท่านั้น พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง 
และพึงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
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ทรัพย์สินของบริษัท

45.  พนกังานพึงใชท้รพัยส์นิของบรษิทัอยา่งประหยดัและเกดิประโยชนส์งูสดุและไม่นำาไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตวั พนกังานทกุคนมีหนา้ท่ี 
 ในการดูแลรบัผดิชอบตอ่ทรพัยส์นิของบรษิทัมิใหส้ญูหาย เสยีหาย นำาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ ถกูลักขโมย และถกูทำาลาย ความรบัผดิชอบ 
 นี้ ไม่เพียงแค่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการต้องใส่ใจที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษา 
 ความปลอดภัย และการตื่นตัวต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและทำาให้ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหาย  
 ถูกลัก-ขโมย หรือถูกใช้ในทางที่ผิด

ทรัพย์สินของบริษัท หมายความรวมถึง เงินสด เครื่องมือทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา โปรแกรมระบบงาน 
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งอำานวยความสะดวก ยานพาหนะ ชื่อบริษัท  
และเครื่องหมายสัญลักษณ์ของบริษัท และวัสดุอุปกรณ์
 
ของกำานัลและการเลี้ยงรับรอง

46.  บรษิทัมีนโยบายการดำาเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใสและมีคุณธรรม ดังนัน้ ผูบ้รหิารและพนกังานไม่พึงทำาลายชือ่เสยีงของบรษิทั โดยการ 
 ประพฤติมิชอบหรือกระทำาการใดๆ ที่อาจเป็นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
 46.1  บริษัทประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงาน หลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าคู่สัญญา หรือผู้มีส่วน 
   เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยม ในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจารณา
 46.2  ในกรณีผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับของขวัญในรูปของเงิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง พึงแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำาดับขั้น 
   ทราบและส่งคืน
 46.3  ผูบ้รหิารหรอืพนกังานควรหลีกเล่ียงการให ้หรอืรบัการเล้ียงรบัรองในลกัษณะทีเ่กนิกวา่เหตคุวามสมัพันธป์กต ิจากบคุคลอ่ืน 
   ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัท

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

47.  บรษิทัจะพยายามป้องกนัอุบตัเิหต ุการบาดเจบ็ และความเจบ็ป่วยเนือ่งจากงานอาชพี ด้วยความรว่มมืออยา่งจรงิจังของพนกังาน 
 ทุกคน รวมทั้งจะจำากัดและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัย อันเกิดจากการทำางานตามขั้นตอนปฏิบัติงานปกติ

48.  บริษัทจะจัดให้มีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์การจัดทำาระเบียบปฏิบัติการอบรมและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยคำานึงถึง 
 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงส่วนรวมที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่

49.  บริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอ่ืน ในการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติการด้วย 
 ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง

50.  บรษิทัจะปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้บงัคับตา่งๆ อยา่งเครง่ครดั และจะนำามาตรฐานทีเ่ป็นสากลในการจัดการเกีย่วกบัความปลอดภัย 
 มาใช้บังคับในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย และข้อบังคับใช้อยู่

การยกเว้นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

51.  การฝา่ฝนืแนวทางตามจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิในคู่มือฉบบันีน้อกจากอาจทำาใหผู้ฝ้า่ฝนืมีความผดิตามบทบญัญัตขิอง 
 กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และในบางกรณีอาจส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
 ดังกล่าว ในกรณมีีการฝา่ฝนืจนเป็นผลเชน่วา่นัน้ ผูฝ้า่ฝนืนอกจากจะตอ้งได้รบัโทษตามกฎหมายแล้ว อาจได้รบัโทษทางวนิยั ตาม 
 ระเบียบข้อบังคับของบริษัท จนถึงขั้นไล่ออก หรือปลดออกอีกด้วย


