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จรรยาบรรณและข้อพงึปฏบิัตใินการท างาน  

(Code of Conduct)  

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัท โรจูคสิ อนิเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบัติตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ("ส านักงาน 
ก.ล.ต.") และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") บริษัทฯ จึงไดก้ ำหนดจรรยำบรรณและขอ้พงึ
ปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ขึน้เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำรทกุ
ระดบั พนกังำนทกุคน และทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดร้บัทรำบและพงึปฏิบตัิหนำ้ท่ีดว้ยจิตส ำนกึท่ียดึมั่นในควำมซื่อสตัย ์มี
คณุธรรม จริยธรรม และรกัษำช่ือเสียงของบริษัทฯ ตลอดจนประพฤติตนใหอ้ยู่ในแนวทำงท่ีเหมำะสมตอ่กำรประกอบ
ธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ รวมถึงมีควำมรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม  โดยจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบัติใน
กำรท ำงำน (Code of Conduct) มีรำยละเอียดดงันี ้

1. ข้อพงึปฏบิัตใินการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ 

1.1 ด ำเนินธุรกิจใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย 

(ก) บริษัทฯ พงึด ำเนินธุรกิจใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทฯ พงึสง่เสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนยดึถือและปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

1.2 ด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชนต์อ่ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

(ก) บริษัทฯ พงึด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชนต์อ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

(ข) บริษัทฯ พงึด ำเนินธุรกิจท่ีไมข่ดัตอ่ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี หรือไมเ่กิดควำมเสียหำยตอ่สงัคม 

(ค) บริษัทฯ พึงรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน รวมถึงสนับสนุนใหค้วำมช่วยเหลือกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมใน
กำรสรำ้งสรรคส์งัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

1.3 ปฏิบตัิตอ่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่ำงเป็นธรรม โดยไมเ่อำรดัเอำเปรียบทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 บริษัทฯ พงึรกัษำผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุรำยดว้ยควำมเป็นธรรม 

1.5 บริษัทฯ พงึใหค้วำมมั่นใจวำ่สิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียไดร้บักำรคุม้ครองโดยกฎหมำย 

1.6 บริษัทฯ พงึจริงใจและมีควำมเป็นธรรมตอ่ลกูคำ้และพรอ้มท่ีจะใหค้วำมช่วยเหลือลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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1.7 บริษัทฯ พงึยดึมั่นในกำรสรำ้งบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำนและปรำศจำกกำรคกุคำมใดๆ ในทกุรูปแบบ 

1.8 กำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศ 

(ก) บริษัทฯ พึงเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ ทันเวลำ ถูกตอ้ง ครบถว้นและโปร่งใส โดย
สม ่ำเสมอ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. และแนวทำงปฏิบัติและหลกัเกณฑ์
กำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนท่ีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 

(ข) บริษัทฯ พึงระมัดระวังไม่ให้ผู ้มีส่วนได้เสียเกิดควำมสับสนและส ำคัญผิดในข้อเท็จจริงของ
สำรสนเทศ 

1.9 กำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน 

(ก) บริษัทฯ พงึใหก้ำรดแูลแก่พนกังำนและจดัใหม้ีสวสัดิกำรพนกังำน 

(ข) บริษัทฯ พงึมีควำมเป็นธรรมตอ่พนกังำนทกุคนโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

(ค) บริษัทฯ พึงสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมเช่ือมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำนและ
ระหวำ่งพนกังำนกบัองคก์ร 

(ง) บริษัทฯ พงึสง่เสริมพฒันำควำมรูแ้ละควำมกำ้วหนำ้ใหพ้นกังำน 

(จ) บริษัทฯ พงึใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังำนดว้ยควำมเป็นธรรม 

1.10 กำรสรำ้งคำ่นิยมท่ีค ำนงึถงึผลประโยชนข์ององคก์รมำกกวำ่บคุคล 

บริษัทฯ พงึสนบัสนนุและสง่เสริมใหพ้นกังำนทกุคนค ำนงึถงึผลประโยชนอ์งคก์รมำกกวำ่ประโยชนส์ว่นตน 

2. ข้อพงึปฏบิัตขิองกรรมการของบริษัทฯ 

กรรมกำรของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตนเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกัจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมกำรพึง
ร  ำลกึเสมอวำ่ กำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของตนมิใช่เพียงพนัธะและควำมรบัผิดชอบท่ีตอ้งมีตอ่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้เท่ำนัน้ หำก
ยงัมีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบต่อคู่คำ้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นดว้ย กำรค ำนึงถึงผลประโยชนส์ว่นรวมของบุคคลทุกกลุ่มดงักลำ่ว
จงึเป็นแนวทำงปฏิบตัิทัง้ปวงโดยตอ้งมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิตน ดงันี ้

2.1 ควำมซื่อสตัย ์ยตุิธรรม มีคณุธรรม รอบคอบและระมดัระวงั 

(ก) ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ กรรมกำรจะกระท ำกำรดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต  

(ข) มีคณุธรรม รอบคอบและระมดัระวงั 

(ค) กรรมกำรพงึปฏิบตัิหนำ้ท่ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบียบ วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และมติ
คณะกรรมกำรบริษัทตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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(ง) กรรมกำรพึงปฏิบัติหนำ้ท่ีอย่ำงตรงไปตรงมำในธุรกิจกำรงำนของบริษัทฯ อย่ำงเป็นอิสระจำกฝ่ำย
จัดกำรและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน ์และตอ้งไม่มีผลประโยชนส์่วนตัวเก่ียวขอ้งในกำรตดัสินใจทำง
ธุรกิจ 

(จ) กรรมกำรพงึปฏิบตัิหนำ้ท่ีโดยใชค้วำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเต็มท่ี และไมด่  ำรงต ำแหน่งในกิจกำร
อื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกนัหรือมีลกัษณะคำ้แข่ง ทัง้นี ้กรณีท่ีกรรมกำรของบริษัทฯ ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษัทอื่นดว้ย กรรมกำรจะตอ้งแจง้กำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวใหท่ี้ประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบภำยใน 6 เดือนนับแต่เขำ้รบัต ำแหน่งในบริษัทอื่นนัน้ และจะด ำรง
ต ำแหน่งดังกล่ำวในบริษัทอื่นได้ต่อเมื่อไม่มีกำรคัดค้ำนกำรด ำรงต ำแหน่งนั้นจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท อีกทัง้กรรมกำรดงักล่ำวยงัมีหนำ้ท่ีแจง้ใหแ้ก่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนมีมติ
แตง่ตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ 

(ฉ) กรรมกำรพงึรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียดว้ยควำมเป็นธรรม 

(ช) กำรกระท ำใดๆ ของกรรมกำรพึงเป็นไปโดยซื่อสตัย ์สุจริต มีคุณธรรม และยึดถือผลประโยชนข์อง
องคก์รเป็นหลกัส ำคญัในกำรตดัสินใจ 

2.2 กำรรกัษำควำมลบั 

(ก) กรรมกำรไม่พึงเปิดเผยขอ้มลูภำยในของบริษัทฯ ขอ้มลูท่ีเป็นควำมลบัของลกูคำ้ พนกังำน และกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้โดยเจตนำและไม่เจตนำต่อบุคคลภำยนอก เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอม
จำกบริษัทฯ และเป็นกำรเปิดเผยในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีอนัชอบของกรรมกำร 

(ข) กรรมกำรไม่พึงใชข้อ้มลูท่ีไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนใ์ดๆ ต่อส่วนตวัและ
หรือของผูอ้ื่น โดยมิไดก้ระท ำไปเพ่ือประโยชนข์องบริษัทฯ 

2.3 กำรเปิดเผยเรื่องผลประโยชน ์

กรรมกำรพึงเปิดเผยผลประโยชนจ์ำกธุรกิจส่วนตวั หรือธุรกิจอื่นๆ รวมทัง้เรื่องใดๆ ท่ีเป็นควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน ์

2.4 กำรยดึถือปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

กรรมกำรพงึยดึถือปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

2.5 กำรรบัเงิน ของขวญั และผลประโยชนอ์ื่น ๆ 

กรรมกำรไม่พึงใชต้  ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรเป็นกรรมกำรเพ่ือหำประโยชนส์่วนตนจำกผูป้ระกอบธุรกิจกบับริษัทฯ 
รวมทัง้ผูท่ี้ก ำลงัติดตอ่เพ่ือด ำเนินธุรกิจกบับริษัทฯ 
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3. ข้อพงึปฏบิัตขิองผู้บริหารบริษัทฯ 

3.1 ผูบ้ริหำรไมพ่งึเปิดเผยขอ้มลูภำยในของบริษัทฯ ขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของลกูคำ้ พนกังำน และกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ทัง้โดยเจตนำและไมเ่จตนำตอ่บคุคลภำยนอก เวน้แตจ่ะไดร้บัควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และเป็น
กำรเปิดเผยในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีอนัชอบของผูบ้ริหำร 

3.2 ผูบ้ริหำรพึงปฏิบตัิตนอยู่ภำยใตก้รอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงำม ละเวน้พฤติกรรมท่ีเสื่อมเสีย และตดัสินใจ
ด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมบริสทุธ์ิใจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ ลกูคำ้ ผูถื้อหุน้ และพนกังำน 

3.3 ผูบ้ริหำรพึงบริหำรงำนดว้ยควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย ์สุจริต รอบคอบ เอำใจใส่ มีวิสัยทัศนก์วำ้งไกล เป็น
ตวัอย่ำงในกำรเสริมสรำ้งประสิทธิภำพ ประสิทธิผล อย่ำงมีจริยธรรม เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย
ของบริษัทฯ 

3.4 ผูบ้ริหำรพึงปฏิบัติต่อพนักงำนดว้ยควำมสุภำพ ปกครองผูใ้ตบ้ังคับบัญชำดว้ยควำมเป็นธรรม และไม่ใช้
อ  ำนำจในทำงท่ีมิชอบ 

3.5 ผูบ้ริหำรตอ้งแสดงควำมยึดมั่นต่อจริยธรรมและจรรยำบรรณ โดยกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ี ดีส  ำหรับ
พนกังำนอื่น เสริมสรำ้งบรรยำกำศในกำรท ำงำนใหเ้อือ้ต่อกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ รวมทัง้
มุง่มั่นท่ีจะป้องปรำมและป้องกนัไมใ่หเ้กิดกำรละเมิดจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

3.6 ผูบ้ริหำร พึงสนบัสนุนกำรสรำ้งศกัยภำพในควำมกำ้วหนำ้ และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนกังำน 
จัดสวัสดิกำรใหพ้นักงำนอย่ำงเหมำะสม มีควำมจริงใจ เคำรพในสิทธิ และกำรแสดงควำมคิดเห็นของ
พนกังำน 

4. ข้อพงึปฏบิัตขิองพนักงานบริษัทฯ 

เพ่ือเป็นกำรเสริมสรำ้งกำรท ำงำนท่ีดี มีประสิทธิภำพ และเป็นกำรเสริมสรำ้งควำมสขุในกำรท ำงำน พนกังำน
พงึปฏิบตัิตน ดงันี ้

4.1 ขอ้พงึประพฤติปฏิบตัิตอ่ตนเอง 

(ก) พนกังำนพงึประพฤติปฏิบตัิตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัในกำรท ำงำนของบริษัทฯ โดยเครง่ครดั 

(ข) พนกังำนพงึปฏิบตัิงำนดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุริต และดว้ยควำมอตุสำหะ ขยนัหมั่นเพียร และปรบัปรุง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนใหด้ีย่ิงขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์องพนกังำนและบริษัทฯ 

(ค) พนกังำนพงึมีทศันคติท่ีดีต่อบริษัทฯ ใหค้วำมเคำรพ เช่ือฟัง และปฏิบตัิตำมค ำสั่งของผูบ้งัคบับญัชำ
ท่ีสั่งกำรโดยชอบดว้ยนโยบำยและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

(ง) พนกังำนพงึปฏิบตัิหนำ้ท่ีดว้ยควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีประสิทธิภำพและไดม้ำตรฐำนตำมต ำแหน่ง 

(จ) พนกังำนพงึปฏิบตัิตนภำยใตก้รอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงำม ละเวน้พฤติกรรมท่ีเสื่อมเสีย 
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4.2 ขอ้พงึประพฤติปฏิบตัิตอ่เพ่ือนรว่มงำน 

(ก) พนกังำนพงึมีควำมสมคัรสมำนสำมคัคีตอ่กนั และเอือ้เฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัไมก่่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ ซึง่จะน ำไปสูค่วำมเสียหำยตอ่บคุคลอื่นและบริษัทฯ 

(ข) พนกังำนพงึปฏิบตัิตอ่เพ่ือนพนกังำนดว้ยควำมมีอธัยำศยัไมตรีท่ีดี มีควำมจริงใจ เคำรพสิทธิ และให้
เกียรติซึง่กนัและกนั หลีกเลี่ยงกำรน ำขอ้มลูหรือเรื่องรำวของผูอ้ื่นทัง้ในเรื่องท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำน 
และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพำกษ์วิจำรณใ์นลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย ทัง้ต่อเพ่ือน
พนกังำนและตอ่บริษัทฯ 

(ค) พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรให้ และกำรรับของขวัญของก ำนัลอันมีมูลค่ำมำก หรือเพ่ือหวัง
ผลตอบแทน หรือท ำให้เกิดอคติ ทั้งต่อตัวพนักงำน ต่อเพ่ือนพนักงำนด้วยกัน และระหว่ำง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำกบัผูบ้งัคบับญัชำ 

4.3 ขอ้พงึประพฤติปฏิบตัิตอ่บริษัทฯ 

(ก) พนักงำนพึงมีควำมศรทัธำ มีควำมผูกพัน ซื่อสตัยส์ุจริต อุตสำหะพำกเพียร มีควำมจงรกัภักดีต่อ
บริษัทฯ และรกัษำช่ือเสียงของบริษัทฯ 

(ข) พนักงำนไม่พึงใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีของตนเองเพ่ือประโยชนข์องตนเองและต่อผูอ้ื่น ทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้ม อนัก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยตอ่บริษัทฯ 

(ค) พนักงำนพึงรำยงำนเรื่ องท่ีเป็นผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือช่ือเสียงของบริษัทฯ ให้
ผูบ้งัคบับญัชำทรำบโดยมิชกัชำ้ 

(ง) พนกังำนพงึรกัษำควำมลบัของบริษัทฯ ไมค่วรเผยแพรข่อ้มลู ข่ำวสำร หรือนวตักรรมทัง้ทำงวตัถแุละ
ทำงควำมคิด อนัจะมีผลกระทบใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ และไม่ควรน ำขอ้มลูที่ไดจ้ำกหนำ้ท่ี
กำรงำนไปหำประโยชนส์ว่นตน 

(จ) พนักงำนพึงดูแลรกัษำสิทธิประโยชนแ์ละทรพัยส์ินของบริษัทใหค้งสภำพดี ใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่ำง
เตม็ท่ี ประหยดั มิใหส้ิน้เปลือง สญูเปลำ่ เสียหำย หรือเสื่อมสลำย ก่อนเวลำอนัสมควร 

4.4 ขอ้พงึหลีกเลี่ยงในกำรประพฤติปฏิบตัิท่ีขดัตอ่ผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

(ก) พนักงำนไม่พึงใชต้  ำแหน่งหนำ้ท่ีแสวงหำประโยชนส์่วนตนหรือพรรคพวก หรือท ำธุรกิจ แข่งขันกับ
บริษัทฯ 

(ข) พนักงำนไม่พึงประกอบกำร ด ำเนินกำร ทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้มในธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ 
หรือขดัผลประโยชนก์บับริษัทฯ 
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(ค) พนักงำนไม่พึงมีส่วนไดส้่วนเสียทำงกำรเงินกับลูกคำ้หรือคู่คำ้ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะท่ีเป็น เจำ้ของ
กิจกำร หุน้สว่น ผูถื้อหุน้ กรรมกำร เจำ้หนี ้ลกูหนี ้หรือท่ีปรกึษำ ซึง่ถำ้มีสว่นไดส้ว่นเสียดงักลำ่ว ตอ้ง
เปิดเผยใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบ 

(ง) พนกังำนไม่พึงเรียกเก็บหรือรบัทรัพยส์ินใดๆ จำกลกูคำ้ และผูท่ี้ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ นอกเหนือจำก
คำ่ใชจ้่ำยและคำ่ธรรมเนียมท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บ 

4.5 ขอ้พงึประพฤติปฏิบตัิตอ่ลกูคำ้ 

(ก) พนกังำนพึงใหบ้ริกำรท่ีดีต่อลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ มีควำมซื่อสตัยส์จุริต และชีแ้จงใหล้กูคำ้ทรำบถงึ
สิทธิพงึมีพงึได ้รวมทัง้มีหนำ้ท่ีรกัษำผลประโยชนข์องลกูคำ้ 

(ข) พนกังำนพงึใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ดว้ยควำมถกูตอ้ง รวดเรว็ เตม็ใจ จริงใจและสภุำพ 

4.6 ขอ้พงึปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้ 

(ก) พนกังำนพงึปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้ดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุริต และดว้ยควำมเสมอภำค 

(ข) พนกังำนไม่พึงน ำควำมลบัหรือขอ้มลูทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น และไม่กล่ำวรำ้ย
ทบัถมคูค่ำ้ 

(ค) พนกังำนไม่พึงเก่ียวขอ้งทำงกำรเงิน หรือผลประโยชนใ์ดๆ กบัคู่คำ้ อำทิเช่น ร่วมทุน ร่วมท ำกำรคำ้ 
ใหยื้มหรือกูยื้มเงิน 

(ง) พนกังำนไมพ่งึเรียกรอ้งเอำผลประโยชนจ์ำกคูค่ำ้ เพ่ือกำรตอบแทนกำรท ำงำนในหนำ้ท่ีของตน 

(จ) พนกังำนไมพ่งึรบั หรือใหก้ำรเลีย้งรบัรอง สิทธิประโยชน ์หรือของขวญัอนัมีรำคำแพง หรือกำรรบันัน้
ท ำใหพ้นกังำนตอ้งยอมปฏิบตัิตำมควำมประสงคข์องคู่คำ้ในสิ่งท่ีไม่ถูกตอ้งต่อหลกัปฏิบตัิโดยปกติ
ของบริษัทฯ  
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