
ข้อก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยำบรรณทำงธรุกิจ 
ของ 

บริษทั สวนอตุสำหกรรมโรจนะ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม และประพฤติตนอยู่ใน
แนวทางทีเ่หมาะสมต่อการประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนมคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ
และสงัคมโดยรวม ทัง้เป็นการส่งเสรมิระบบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยยดึหลกัความซื่อสตัยย์ุตธิรรม และ
ความโปร่งใสเป็นส าคญั จงึก าหนดใหม้จีรยิธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จ ากดั (มหาชน) ขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ และถอืเป็นแนวทางปฏบิตัติ่อไป 
 
ค ำจ ำกดัควำม 
  

 ใหใ้ชค้ าจ ากดัความดงัต่อไปนี้กบัค าต่างๆ ทีใ่ชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกจิของบรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) ดงันี้ 
 

 “กรรมการ”  หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิของกรรมการ ตามาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้รบัการเลือกตัง้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น
กรรมการ และในทีน่ี้ใหห้มายรวมถงึ กรรมการบรหิาร กรรมการบรษิทั 

 “ผูบ้รหิาร” หมายถึง พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารพึงประพฤติและปฏิบัติตาม
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุกจิในฐานะพนักงานคนหนึ่ง และพงึรบัผดิชอบใน
ผลงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทัง้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อ
เสรมิสรา้งการเป็นผูบ้รหิารทีด่ ีและในฐานะผูบ้งัคบับญัชาของพนักงาน ผูบ้รหิารพงึ
เป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งในการประพฤตปิฏบิตัทิีด่ใีหแ้ก่พนกังาน 

 “พนกังาน” หมายถึง พนักงานประจ า พนักงานชัว่คราว บริษัทฯ ถือว่าการท างานที่มี
ประสทิธภิาพมใิช่เกดิจากความรูค้วามสามารถของพนักงานเท่านัน้ ความประพฤต ิ
และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน ย่อมมีผลกระทบต่อตัวพนักงาน ต่อเพื่อน
รว่มงาน และต่อบรษิทัฯ ดว้ย 

 “ผูม้สีว่นไดเ้สยี” หมายถงึ บุคคล กลุ่มบุคคล นิตบุิคคล ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืไดร้บัผลกระทบโดยตรง
จากการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 “ลกูคา้” หมายถงึ คูค่า้ที่มอุีปการะคุณต่อบรษิทัฯ ลูกคา้พงึไดร้บัการบรกิารที่ด ีเพื่อเป็นการ
จงูใจใหล้กูคา้ใชบ้รกิารของบรษิทัฯ ต่อไป 

 “คูค่า้” หมายถงึ บุคคล กลุ่มบุคคล นิตบุิคคล ทีท่ าธุรกจิรว่มกบับรษิทัฯ 
 
 บรษิทัฯ ไดก้ าหนดจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกจิไวเ้ป็นมาตรฐาน ดงัตอ่ไปนี้ 
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1. ข้อพึงปฏิบติัในกำรด ำเนินธรุกิจของบริษทัฯ 
 1.1 ด าเนินธุรกจิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 
  1.1.1  บรษิทัฯ พงึด าเนินธุรกจิใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
  1.1.2 บรษิทัฯ พงึสง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืและปฏบิตัติามกฎหมาย 
 

 1.2 ด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
  1.2.1 บรษิทัฯ พงึด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิโดยรวม 
  1.2.2 บรษิทัฯ พงึด าเนินธุรกจิที่ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารตีประเพณี หรอืไม่เกดิความ

เสยีหายต่อสงัคม 
  1.2.3 บรษิทัฯ พงึรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน รวมถงึสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลอืกจิกรรมทีม่ี

สว่นรว่มในการสรา้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 

 1.3 ปฏบิตัติ่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเป็นธรรม โดยไมเ่อารดัเอาเปรยีบทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  
  1.3.1 บรษิทัฯ พงึด าเนินธุรกจิ และแขง่ขนัทางตลาดอยา่งเป็นธรรม 
  1.3.2 บรษิทัฯ พงึรกัษาผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกรายดว้ยความเป็นธรรม 
  1.3.3 บรษิทัฯ พงึใหค้วามมัน่ใจวา่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัการคุม้ครองโดยกฎหมาย 
  1.3.4 บรษิทัฯ พงึจรงิใจ มคีวามเป็นธรรมต่อลกูคา้ และพรอ้มทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืลูกคา้อยู่

เสมอ 
  1.3.5 บรษิทัฯ พงึยดึมัน่ในการสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างาน และปราศจากการคุกคาม

ทัง้ทางวาจา กาย และการกระท าใดๆ 
 

 1.4 การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ 
  1.4.1 บรษิทัฯ พงึเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างเพยีงพอ ทนัเวลา ถูกตอ้ง และโปร่งใส โดย

สม ่าเสมอ 
  1.4.2 บรษิทัฯ พงึระมดัระวงัไม่ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีเกดิความสบัสน และส าคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิ

ของสารสนเทศ 
 

 1.5 การปฏบิตัติ่อพนกังาน 
  1.5.1 บรษิทัฯ พงึใหก้ารดแูลแก่พนกังาน และจดัใหม้สีวสัดกิารพนกังาน 
  1.5.2 บรษิทัฯ พงึมคีวามเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
  1.5.3 บรษิัทฯ พงึสนับสนุนหรอืส่งเสรมิกิจกรรมเชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงานกบั

พนกังาน และระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 
  1.5.4 บรษิทัฯ พงึสง่เสรมิพฒันาความรู ้และความกา้วหน้าใหพ้นกังาน 
  1.5.5 บรษิทัฯ พงึใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานดว้ยความเป็นธรรม 
 

 1.6 การสรา้งคา่นิยมทีค่ านึงถงึผลประโยชน์ขององคก์รมากกวา่บุคคล   
  บรษิทัฯ พงึสนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนค านึงถงึผลประโยชน์ขององคก์รมากกว่า

สว่นตน 
 

 



- 3 - 
 

2. ข้อพึงปฏิบติัของกรรมกำรบริษทัฯ 
 กรรมการบรษิทัพงึมแีนวทางในการปฏบิตัติน เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
กรรมการพงึร าลกึเสมอว่า การปฏบิตัหิน้าทีข่องตนมใิช่พนัธะและความรบัผดิชอบที่ตอ้งมตี่อบรษิทัฯ และผูถ้อื
หุ้นเท่านัน้ หากยงัมหีน้าที่รบัผดิชอบต่อลูกคา้ และผูม้สี่วนได้เสยีอื่นด้วยการค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมของ
บุคคลทุกกลุม่ดงักลา่ว จงึเป็นแนวปฏบิตัทิัง้ปวง โดยตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัติน ดงันี้  
 2.1 ความซื่อสตัย์ ยุติธรรม และมีคุณธรรม  ในการด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ กรรมการจะ

กระท าดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และมคีณุธรรม 
 2.1.1 กรรมการพงึปฏบิตัหิน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบั

 ของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 2.1.2 กรรมการพงึปฏบิตัหิน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในธุรกจิการงานของบรษิทัฯ อย่างเป็น

 อิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์ และต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว
 เกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจทางธุรกจิ 

 2.1.3 กรรมการพงึปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยใชค้วามรูค้วามสามารถของตนอยา่งเตม็ที ่
 2.1.4 กรรมการพงึรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ยความเป็น

 ธรรม 
 2.1.5 การกระท าใดๆ ของกรรมการพึงเป็นไปโดยซื่อสตัย์ สุจรติ มีคุณธรรม และยดึถือ

 ผลประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกัส าคญัในการตดัสนิใจ  
 2.1.6 กรรมการพึงยึดมัน่ต่อความจริง และไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดทัง้ทางตรงและ

 ทางอ้อม ไม่พงึพูดหรอืกระท าการอนัเป็นเทจ็ และไม่พงึท าให้เกดิความเขา้ใจผดิโดย  
 ละเวน้การพดูหรอืการปฏบิตั ิ

 

 2.2 การด าเนินธุรกรรมสว่นตวั 
  ในฐานะกรรมการบรษิทัฯ การด าเนินธุรกรรมส่วนตวั หรอืธุรกจิอื่นๆ ของกรรมการ พงึต้อง

แยกออกจากการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 
 

 2.3 การรกัษาความลบั 
  2.3.1 กรรมการไม่พงึเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลบัของลูกคา้ พนักงาน และการด าเนินงาน

 ของบริษัทฯ ทัง้โดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รบัความ
 ยนิยอมจากบรษิทัฯ 

  2.3.2 กรรมการจะไม่พงึใช้ข้อมูลที่ได้รบัจากการเป็นกรรมการบรษิัทฯ เพื่อประโยชน์ทาง
 การเงนิสว่นตนและผูอ้ื่น ทีม่ไิดก้ระท าไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

 

 2.4 การเปิดเผยเรือ่งผลประโยชน์ 
  กรรมการพงึเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกจิส่วนตวั หรอืธุรกจิอื่นๆ รวมทัง้เรื่องใดๆ ที่เป็น

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

 2.5 การยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย 
   กรรมการพงึยดึถอืปฏบิตัติามกฏหมาย กฏเกณฑ์ และขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนิน
   ธุรกจิ 
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 2.6 การรบัเงนิ ของขวญั และผลประโยชน์อื่นๆ 
   กรรมการไม่พงึใชต้ าแหน่งหน้าทีก่ารเป็นกรรมการเพือ่หาผลประโยชน์สว่นตนจากผูป้ระกอบ
   ธุรกจิกบับรษิทัฯ รวมทัง้ผูท้ีก่ าลงัตดิต่อเพือ่ด าเนินธุรกจิกบับรษิทัฯ 
 

3. ข้อพึงปฏิบติัของผู้บริหำรบริษทั 
 3.1 ผูบ้รหิารพงึปฏบิตัตินอยู่ภายใตก้รอบศลีธรรมประเพณีอนัดงีาม ละเวน้พฤตกิรรมทีเ่สื่อมเสยี 
   และตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิใ์จ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ลูกค้า           
   ผูถ้อืหุน้ และพนกังาน 
  

 3.2 ผู้บรหิารพงึบรหิารงานด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ เอาใจใส่ มีวสิยัทศัน์กว้างไกล เป็น
ตัวอย่างในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริยธรรม เพื่อให้บรรลุถึง
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของบรษิทัฯ 

 

 3.3 ผูบ้รหิารพงึปฏบิตัติ่อพนักงานดว้ยความสุภาพ ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรม 
และไมใ่ชอ้ านาจในทางทีม่ชิอบ 

 

 3.4 ผูบ้รหิารตอ้งแสดงความยดึมัน่ต่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่ง
ทีด่สี าหรบัพนักงานอื่น เสรมิสรา้งบรรยากาศในการท างานใหเ้อือ้ต่อการปฏบิตัติามจรยิธรรม
และจรรยาบรรณ รวมทัง้มุ่งมัน่ทีจ่ะป้องปราม และป้องกนัไม่ใหเ้กดิความละเมดิจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ 

 

 3.5 ผู้บริหาร พึงสนับสนุนการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ท างานของพนกังาน จดัสวสัดกิารใหพ้นักงานอยา่งเหมาะสม มคีวมจรงิใจ เคารพในสทิธแิละ
การแสดงความคดิเหน็ของพนกังาน 

 

4. ข้อพึงปฏิบติัของพนักงำนบริษทัฯ 
 เพื่อเป็นการเสรมิสร้างการท างานที่ด ีมปีระสทิธภิาพ และเป็นการเสรมิสร้างความสุขในการท างาน 
พนกังานควรมแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
 4.1 ขอ้พงึปฏบิตัติ่อตนเอง 
   4.1.1 พนักงานพงึประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทัฯ โดย
    เครง่ครดั 

 4.1.2 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่ อสัตย์  สุจริต  และด้วยความอุตสาหะ 
 ขยนัหมัน่เพยีร และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานให้ดยีิง่ข ึน้ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์
 ของพนกังานและบรษิทัฯ 

 4.1.3 พนักงานพงึมทีศันคตทิี่ดตี่อบรษิัทฯ ให้ความเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบตัติามค าสัง่
 ของผูบ้งัคบับญัชาทีส่ ัง่การโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

 4.1.4 พนกังานพงึปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรู ้ความสามารถ มปีระสทิธภิาพ และไดม้าตรฐาน
 ตามต าแหน่ง 

 4.1.5 พนักงานพงึปฏบิตัตินภายใต้กรอบศลีธรรม ประเพณีอนัดงีาม ละเว้นพฤตกิรรมที่
 เสือ่มเสยี 
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 4.2 ขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัติ่อเพือ่นร่วมงาน 
   4.2.1 พนกังานพงึมคีวามสมคัรสมานสามคัคตี่อกนั และเอือ้เฟ้ือชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ไม่
    ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ซึง่จะน าไปสูค่วามเสยีหายต่อบุคคลอื่น และบรษิทัฯ 
   4.2.2 พนักงานพงึปฏิบตัิต่อเพื่อนพนักงานด้วยความมีอธัยาศยัไมตรทีี่ด ีมคีวามจรงิใจ 
    เคารพสทิธแิละใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั หลกีเลีย่งการน าขอ้มลูหรอืเรื่องราวของผูอ้ื่น
    ทัง้ในเรื่องเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน และเรื่องสว่นตวัไปเปิดเผย หรอืวพิากษ์วจิารณ์ใน
    ลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย ทัง้ต่อเพือ่นพนกังานและต่อบรษิทัฯ 
   4.2.3 พนักงานพงึหลกีเลี่ยงการใหแ้ละการรบัของขวญัของก านัลอนัมมีูลค่ามาก หรอืเพื่อ
    หวงัผลตอบแทน หรอืท าให้เกดิอคต ิทัง้ต่อตวัพนักงาน ต่อเพื่อนพนักงานด้วยกนั 
    และผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัผูบ้งัคบับญัชา 
 

  4.3 ขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัติ่อบรษิทัฯ 
   4.3.1 พนักงานพงึมคีวามศรทัธา มคีวามผูกพนั ซื่อสตัย์สุจรติ อุตสาหะพากเพยีร และมี
    ความจงรกัภกัดตีอ่บรษิทัฯ รกัษาชือ่เสยีงของบรษิทัฯ 
 4.3.2 พนักงานไม่พึงใช้อ านาจหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองและต่อผู้อื่น ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ 
 4.3.3 พนกังานพงึรายงานเรือ่งทีเ่ป็นผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรอืชือ่เสยีงของบรษิทัฯ 

ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยมชิกัชา้ 
 4.3.4 พนักงานพงึรกัษาความลบัของบรษิทัฯ ไม่ควรเผยแพร่ขอ้มูล ขา่วสาร นวตักรรมทัง้

ทางวตัถุและทางความคดิ อนัจะมผีลกระทบใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ และไม่
ควรน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากหน้าทีก่ารงานไปหาผลประโยชน์สว่นตน 

 4.3.5 พนักงานพงึดูแลรกัษาสทิธิประโยชน์ และทรพัย์สนิของบรษิัทฯให้คงสภาพด ีใช้
ประโยชน์ไดอ้ย่างเตม็ที ่ประหยดั มใิหส้ิน้เปลอืง สญูเปล่า เสยีหาย หรอืเสื่อมสลาย
ก่อนเวลาอนัสมควร 

 

 4.4 ขอ้พงึหลกีเลีย่งในการประพฤตปิฏบิตัทิีข่ดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
  4.4.1 พนักงานไม่พงึใชต้ าแหน่งหน้าทีแ่สวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรอืพรรคพวก หรอื

ท าธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัฯ 
  4.4.2 พนักงานไม่พึงประกอบการ ด าเนินการ ทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจที่

แขง่ขนักบับรษิทัฯ หรอืขดัผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
  4.4.3 พนักงานไม่พงึมสี่วนได้ส่วนเสยีทางการเงนิกบัลูกคา้ หรอืคูค่า้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่

เป็นเจา้ของกจิการ หุน้สว่น ผูถ้อืหุน้ กรรมการ เจา้หนี้ ลกูหนี้ หรอืทีป่รกึษา ซึง่ถา้มี
สว่นไดส้ว่นเสยีดงักลา่ว ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

  4.4.4 พนกังานไม่พงึเรยีกเกบ็ หรอืรบัทรพัยส์นิใดๆ จากลูกคา้ และผูท้ีท่ าธุรกจิกบับรษิทัฯ 
นอกเหนือจากคา่ใชจ้า่ย และคา่ธรรมเนียมทีบ่รษิทัฯ เรยีกเกบ็ 
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 4.5 ขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัติ่อลกูคา้ 
  4.5.1 พนกังานพงึใหบ้รกิารทีด่ตี่อลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ และชีแ้จงให้

ลกูคา้ทราบถงึสทิธทิีพ่งึมพีงึได ้รวมทัง้มหีน้าทีร่กัษาผลประโยชน์ของลกูคา้ 
  4.5.2 พนกังานพงึใหบ้รกิารแกล่กูคา้ดว้ยความถกูตอ้ง รวดเรว็ เตม็ใจ จรงิใจ และสุภาพ 
 

 4.6 ขอ้พงึปฏบิตัติ่อคูค่า้ 
  4.6.1 พนกังานพงึปฏบิตัติ่อคูค่า้ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และดว้ยความเสมอภาค 
  4.6.2 พนักงานไม่พงึน าความลบั หรอืขอ้มูลทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 

และไมก่ลา่วรา้ยทบัถมคูค่า้ 
  4.6.3 พนกังานไมพ่งึเกีย่วขอ้งทางการเงนิ หรอืผลประโยชน์ใดๆ กบัคูค่า้ อาทเิช่น รว่มทุน 

รว่มท าการคา้ ใหย้มืหรอืใหกู้ย้มืเงนิ เป็นตน้ 
  4.6.4 พนักงานไม่พงึเรยีกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่คา้ เพื่อการตอบแทนการท างานใน

หน้าทีข่องตน 
  4.6.5 พนักงานไม่พงึรบั หรอืให้การเลี้ยงรบัรอง สทิธปิระโยชน์ หรอืของขวญัอนัมรีาคา

แพง หรอืการรบันัน้ท าใหพ้นกังานตอ้งยอมปฏบิตัติามความประสงคข์องคูค่า้ในสิง่ที่
ไมถู่กตอ้งตอ่หลกัปฏบิตัโิดยปกตขิองบรษิทัฯ 

 


