SUSTAINABILITY

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ได้กำ� หนด “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ”ี (Disclosure 102-16) เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจนัน้ มีความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการด�ำเนินการตามหลักการปฏิบัติข้างต้น
จะส่งผลให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีการแต่งตัง้ “คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล” (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเป็นประจ�ำทุกปี มีการประชุมเพื่อติดตามผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ดังนี้ (Disclosure 102-17)
การทบทวนนโยบาย

การนำ�มาปฏิบัติ

การทบทวนนโยบาย โดยเสนอต่อคณะกรรมการ
• ตระหนักถึงบทบาทการรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้น�ำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
• การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมินตนเองและการ
ประเมินคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างน้อยปีละหนึง่
ครั้ง โดยเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยการน�ำผล
ที่ได้มาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และน�ำข้อมูล
เสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาการด�ำเนินงาน โดยมีหวั ข้อใน
การประเมิน 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)
2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
(รายบุคคล) 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
(รายคณะ) โดยในปีที่ผ่านมาผลการประเมินมีดังนี้
ประเมินตนเองของ

คณะกรรมการ(รายคณะ)

อยู่ในเกณฑ์
ที่

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ

• สือ่ สารนโยบายขององค์กรสูพ่ นักงาน โดยให้พนักงานรับ
ทราบถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประกาศลงบนเว็บ
ไซด์บริษัท เพื่อให้พนักงานเข้าถึงและรับทราบ
• จัดท�ำการสรรหาและสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับ
สู ง รวมถึ ง การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นต่ า งๆ ในการบริ ห าร
บุคลากร
ผลการประเมินคณะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ

ความเป็นผูน้ ำ�
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

94

การปฏิบตั ิ
ตามกลยุทธ์
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

93

ความสัมพันธ์
อยู่ในเกณฑ์
ที่

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

กรรมการชุดย่อย (รายคณะ)

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ

95

ความรูด
้ า้ นผลิตภัณฑ์

และบริการ
คะแนนเฉลีย่

ประเมินตนเองของ

อยู่ในเกณฑ์
ที่

ดี

โดยมีการระบุหัวข้อการประเมินดังนี้

กับคณะกรรมการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)

อยู่ในเกณฑ์ที่

ร้อยละ

89

การก�ำหนดกลยุทธ์
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

การวางแผนและ
ผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

95

93

ความสัมพันธ์

กับภายนอก
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

94

การบริหารงาน
กับความสัมพันธ์

กับบุคลากร
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

คุณลักษณะส่วนตัว

94

99
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จรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจ

(Code of Conduct)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสมต่อบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และการคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี
ของบริษัทฯ ให้คงอยู่ต่อไปจรรยาบรรณทางธุรกิจ ครอบคลุมถึง
กฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้
สอดคล้องยิง่ ขึน
้ กับสภาพปัจจุบน
ั โดยมีนโยบายและแนวการปฏิบต
ั ิ
ดังนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันและแนวปฏิบตั ิ
บริษัทฯ ได้รณรงค์การป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กรเนื่องจากคณะ
กรรมการบริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญของการป้องกันการทุจริต โดยเนื้อหาทั่วไปได้
บรรจุ ไ ว้ ใ นจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม แรกที่ บ ริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามประกาศ มีไว้
เพือ่ ประกาศเจตนารมณ์ทบี่ ริษทั จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบและมุง่ หมายให้ทกุ
คนในองค์กรได้มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกัน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นป้องกัน
การทุจริตแนวปฏิบัติที่ดี

จำ�นวนข้อร้องเรียนในปี 2562
การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางช่องทางการร้องเรียน
จำ�นวนเหตุการณ์
ทีเ่ กิดจากการทุจริต

แนวปฏิบตั ิ
1
2
3

4

5

ไม่ทำ� พฤติกรรมใดทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งทีต่ นท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบทัง้ โดยตรง
หรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องด�ำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้อง
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ธุรกิจ ภาพลักษณ์ทดี่ ี และชือ่ เสียงของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนและมีหลัก
ฐานที่ตรวจสอบได้
ไม่กระท�ำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้
บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงไม่มแี นวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้ค�ำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้
บังคับบัญชาเกีย่ วกับการป้องกันการทุจริต เพือ่ ให้พนักงานได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันทุจริต รวมถึงเป็นแบบ
อย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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นโยบายการไม่เลือกปฏิบตั แิ ละแนวปฏิบตั ิ
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการโดยให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็น
ธรรมไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกด้าน ทุกระดับด้วยความเท่าเทียมไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน ไม่กดขีบ่ งั คับใช้แรงงาน แม้วา่ จะมีความแตกต่างของเชือ้ ชาติ ศาสนา
เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะ
สม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน

แนวปฏิบตั ิ
1
2
3

บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่แบ่งแยกถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความพิการ
ผู้ด้อยโอกาส สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
บริษทั ฯ ให้โอกาสพนักงานได้มกี ารแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมีผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสร้างแรงกระตุน้ ในการ
ท�ำงานรวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้
พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต
เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ

นโยบายการรักษาความลับและแนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ ซึง่ อาจส่งผลกระทบหาก
ได้รับการเปิดเผย ต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่
ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับให้มกี ารรับรูเ้ ฉพาะผูจ้ ำ� เป็น จึงเป็นหน้าทีข่ อง
ผู้ที่ดูแล หรือครอบครองข้อมูล ในการดูแลและรักษาความปลอดภัย

แนวปฏิบตั ิ
1

2

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน โดยมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ กี่ ฎหมาย
ก�ำหนด
พนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของข้อมูลที่เป็นความลับต้องรักษาปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ
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นโยบายการคำ�นึงถึงความปลอดภัย
สุขอนามัย สิง่ แวดล้อมและแนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ใส่ใจในความปลอดภัย สุขอนามัย สิง่ แวดล้อมของพนักงาน และผูท้ อี่ ยูโ่ ดย
รอบ โดยการส่งเสริมการรณรงค์ให้ความรูค้ วามเข้าใจ ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้เป็นวิถกี าร
ด�ำเนินงานในประจ�ำวัน พร้อมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

แนวปฏิบตั ิ
1

2

3

มีการส่งเสริมให้จัดท�ำข้อก�ำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อย
กว่ากฎหมายก�ำหนดตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้บริหาร โดยต้องมีการเข้าอบรม
ความรู้ทุกคน
ทางบริษัทฯ มีการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การเจ็บป่วยจาก
การท�ำงานทรัพย์สนิ สูญหาย หรือเสียหาย การปฏิบตั งิ านไม่ถกู วิธี รวมถึงความผิดพลาดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนรักษาสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน การซักซ้อมตามแผนความปลอดภัยประจ�ำปี และถือเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหาร พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้
ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

SUSTAINABILITY

นโยบายการต่อต้านการแข่งขัน
ทีไ่ ม่เป็นธรรมและแนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ให้ความแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรมทัง้ ต่อคูค่ า้ ลูกค้า โดยเป็นการแข่งขันตามวิถี
ทุนนิยมเสรีในการท�ำธุรกิจ การแข่งขันด�ำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บดิ เบือนข้อมูล หลอก
ลวง หรือใช้วธิ อี นื่ ใดในการทีไ่ ม่ถกู ต้อง
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บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบนการแข่งขันอย่างเสรี โดยค�ำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดย
ปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ หรือเพื่อธรรมรงค์
รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อการสร้าง
การผูกขาดตัดทอนตลาด เพื่อควบคุมราคาหรือลดคุณภาพการให้บริการแต่ไม่ลดราคา เพื่อการค้าก�ำไรเกินควรอันจะเป็น
ผลเสียหายต่อลูกค้าและประชาชน เป็นเรื่องที่ห้ามบริษัทฯ กระท�ำ
บริษัทฯ จะแสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ห้ามบุคลากรของ
บริษัทฯ รับเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่ได้มา โดยละเมิดต่อกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลงรักษาความลับ
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นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหา
ผลประโยชน์และแนวปฏิบตั ิ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร ใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แสวงหาผล
ประโยชน์สว่ นตัวโดยอาศัยต�ำแหน่งและหรืออ�ำนาจหน้าทีข่ องตน และพนักงานขอ
งบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง และ
พึงต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าหากตนมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์
ในหน้าทีก่ ารงานของตนแล้ว พนักงานผูน้ นั้ ควรหลีกเลีย่ ง หรืองดเว้นการปฏิบตั งิ าน
นั้นและให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน
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หลีกเลีย่ งหรืองดเว้นการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับตนเองทีจ่ ะหรืออาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนตน
ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรายการที่เกี่ยวโยง เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทฯ ในเครือ บุคลากรต้องท�ำรายการนั้นเสมือน
กับการท�ำรายการระหว่างบริษทั ฯ กับบุคคลภายนอกตามปกติทางการค้าของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บุคลากรทีม่ สี ว่ นได้เสียในรายการ
นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการ
ในกรณีทเี่ ข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
(ก) การท�ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับสัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และจะต้องขออนุมัติหลักการและวงเงินในการท�ำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว
(ข) ให้จัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมที่มีขนาดรายการตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ (ก) เพื่อรายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
ในกรณีทธี่ รุ กรรมทีเ่ ข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีไ่ ม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ (ก) และเข้าข่ายต้องขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริษัทขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ก่อนที่จะมีการท�ำรายการเป็นครั้งๆ ไป
การประชุมพิจารณาเรือ่ งหรือวาระใดทีบ่ คุ ลากรผูเ้ ข้าประชุมมีสว่ นได้เสียกับเรือ่ งหรือวาระนัน้ บุคลากรผูม้ สี ว่ นได้เสียจะต้อง
ออกจากห้องประชุมไปเป็นการชัว่ คราว เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมอืน่ สามารถพิจารณา วิเคราะห์วจิ ารณ์ได้โดยอิสระปราศจาก
อิทธิพลหรือความกดดันจากบุคลากรผู้มีส่วนได้เสีย

SUSTAINABILITY

นโยบายการแจ้งเบาะแสและแนวปฏิบตั ิ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่
กระท�ำโดยเจตนาสุจริต บริษทั ฯ จะปกปิดชือ่ ทีอ่ ยูห่ รือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผู้
ร้องเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็น
ความลับโดยจ�ำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
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อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
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ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับให้กับผู้แจ้งเบาะแสในทุกๆ ขั้นตอน
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