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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจ

ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

 คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทํา “นโยบายเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ” เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร

จดัการระบบขององค์กรตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว

ให้กบัผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย และสนบัสนนุส่งเสริมความสามารถ

ในการแขง่ขนัของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

        พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

นโยบายเร่ือง : จริยธรรมทางธุรกจิ 

(Business Ethics Policy) 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2561/06 

วันที่เร่ิมใช้ 19 พ.ย. 2561 
อนุมัตโิดย: มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 12 พฤศจกิายน 2561 

 

 

ฉบบัที่ 5.0 

หน้า   3 / 17 

 

หน้าท่ี 3 ของ 17 

1. บทนํา  

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) มีนโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีชอบธรรมตามหลกัสากล บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายท่ีสนับสนุนให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจในนโยบายการบริหารกิจการซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ศีลธรรมอนัดีต่อสงัคมและประชาชน ตามท่ีบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกําหนดไว้ โดยเนือ้หาของแนวปฏิบติั

ดงักลา่วมุ่งหมายให้ครอบคลมุถึงการกระทําของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมทัง้ความสมัพนัธ์ของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะยึดถือตามแนวปฏิบัตินีแ้ละใช้บังคับอย่าง

เคร่งครัด  

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัหลกัจริยธรรม นอกเหนือจากองค์ประกอบทางธุรกิจและ

หลกัปฏิบติัตามกฎหมาย 

2. เพ่ือสร้างและรักษาความสมัพันธ์และความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนักงาน  

ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ข่ง สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ผู้ มีสว่นร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั 

3. เพ่ือให้เข้าใจหลกัการและแนวทางการปฏิบติัต่อผลประโยชน์สว่นตวัของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

รวมทัง้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ โดยไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

4. เพ่ือสร้างความมัน่คงและความปลอดภยัในสขุภาพการทํางาน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกนัทรัพย์สิน

ขององค์กร 

3. วิสัยทศัน์ พันธกิจ ขององค์กร  

วสัิยทัศน์ 

เป็นผู้ นําด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจน

ผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังานท่ีตรงตามความต้องการ และสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า และผู้ มีสว่นร่วมอยา่งสงูสดุ 
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พันธกจิ 

1. ด้านการผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน  

จดัสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนท่ีได้มาตรฐาน และมีประสทิธิภาพสงูสดุ โดยให้ความสําคญัต่อสงัคมและ

สิง่แวดล้อม 

2. ด้านการขาย 

จดัหาอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภณัฑ์ประหยดัพลงังาน และช่องทางการจําหน่าย รวมถึง

การให้บริการท่ีตรงตามความต้องการของลกูค้า 

3. ด้านเทคโนโลยี 

พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทัง้นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการและการผลิต เพ่ือเพิ่ม

ประสทิธิภาพการทํางานและลดต้นทนุ 

4. ด้านผลตอบแทน 

สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นร่วมทกุฝ่าย 

5. ด้านบคุลากร 

พฒันาศกัยภาพของบคุลากร ให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล 

6. ด้านการจดัการ 

จดัโครงสร้างและบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ  

กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมขององค์กร โดยยึดถือเป็นแนวทางการ

ปฏิบติังานในหน้าท่ีอยา่งเคร่งครัด   

4.1 การปฏบัิตติามจริยธรรมองค์กร 

4.1.1 บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มุ่งหวงัให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ทกุคน

ได้อา่น เข้าใจ และยดึถือปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดขึน้ 

4.1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรรายงานให้ผู้ ควบคุมดูแลบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รับทราบถึง

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการบงัคบัใช้รวมถึงคําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงและพฒันานโยบายเร่ืองจริยธรรมทาง

ธุรกิจฉบบันี ้ 
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4.2 แนวทางการดาํเนินธุรกจิ 

4.2.1 ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

4.2.2 ปฏิบัติตามนโยบายเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ เร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัทฯ และ         

กลุม่บริษัทฯ    

4.2.3 มุง่มัน่ในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริต และเป็นธรรม 

4.2.4 คํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม    

ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

4.2.5 ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

4.2.6 สร้างระบบงานท่ีรัดกมุ เพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยสอบทานผ่านระบบการควบคมุภายในและ

การตรวจสอบภายใน  

4.2.7 กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทัว่ทัง้องค์กร มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

และการรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

4.2.8 ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติตามหลัก

บรรษัทภิบาล รวมทัง้การพฒันาชมุชนและสิง่แวดล้อม เพ่ือสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืนขององค์กร  

4.2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุ้มครอง      

ผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส 

4.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นธรรม และโปร่งใส ยึดมัน่ในความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและ

เร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพงึปฏิบติัในการทํางานของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด 

เพ่ือสง่เสริมให้การดําเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัท

จึงได้จัดทํา “นโยบายเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” โดยห้าม

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างกระทําการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบ

ต่างๆ ทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ รับ ผู้ ให้ หรือเสนอให้สินบนแก่บุคคลหรือองค์กร             

ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั 

เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 



บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

นโยบายเร่ือง : จริยธรรมทางธุรกจิ 

(Business Ethics Policy) 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2561/06 

วันที่เร่ิมใช้ 19 พ.ย. 2561 
อนุมัตโิดย: มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 12 พฤศจกิายน 2561 

 

 

ฉบบัที่ 5.0 

หน้า   6 / 17 

 

หน้าท่ี 6 ของ 17 

5 จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

5.1 การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงาน

กํากบัท่ีเก่ียวข้อง  

5.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดข้อควรปฏิบติัไว้ดงันี ้

5.2.1 หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

5.2.2 กรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการนัน้ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้ทํารายการนัน้เสมือนการ

ทํารายการกบับคุคลภายนอกท่ีมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนพงึกระทํากบัคูส่ญัญา

ทัว่ไป  

5.2.3 ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืน ท่ีขดัต่อ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

5.2.4 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

และบุคคลภายนอก รวมถึงข้อมูลท่ีไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนภายใต้กฎเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้

กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

5.2.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

ต่อบุคคลภายนอก รวมถึงภายหลงัเม่ือพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปแล้ว เป็น

เวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

5.2.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีรับทราบข้อมลูภายในท่ีมีนัยสําคญัท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามช่วงเวลาและรายละเอียด       

ท่ีกําหนดไว้ใน “นโยบายเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี”     

5.2.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในการก่อให้เกิดประโยชน์

สว่นตน 



บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

นโยบายเร่ือง : จริยธรรมทางธุรกจิ 

(Business Ethics Policy) 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2561/06 

วันที่เร่ิมใช้ 19 พ.ย. 2561 
อนุมัตโิดย: มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 12 พฤศจกิายน 2561 

 

 

ฉบบัที่ 5.0 

หน้า   7 / 17 

 

หน้าท่ี 7 ของ 17 

5.2.8 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทํารายงานรายการท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  

5.2.9 กําหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามข้อกําหนดของสํานกังาน

คณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานต่อ

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส      

5.3 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ  

ทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ หมายถึง สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีความรู้ทางวิชาการ 

ข้อมูลสิทธิ  ลิขสิทธ์ิ สัญญา สัมปทาน ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนใดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยกําหนด

แนวทางปฏิบติั ดงันี ้

5.3.1 ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ อย่างประหยดั มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สงูสดุ รวมทัง้ดแูลมิให้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เส่ือมคา่หรือสญูหายโดยมิชอบ  

5.3.2 กําหนดให้ทกุหน่วยงานจัดทําเอกสารต่าง ๆ อนัเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความ

สจุริต รอบคอบ ระมดัระวงั และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับหลกัเกณฑ์ทางบญัชี 

การเงิน หรือหน่วยงานกํากบัอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีระบบการจดัเก็บรักษาข้อมลูเอกสาร และ   

จดัระดบัความสําคญัและความลบัของเอกสาร ให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 

5.3.3 หากพบความผิดพลาดในการปฏิบติังานในขัน้ตอนใด ๆ ต้องแจ้งผู้ รับผิดชอบในหน่วยงานรับทราบ เพ่ือ

ดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์และมาตรฐานท่ีกําหนด  

5.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตาม “นโยบายด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ” ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้กฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยสรุปแนวปฏิบติัสําหรับ

ผู้ดแูลและผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรดงันี ้

5.4.1 ผู้ดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององค์กรไว้อย่างชดัเจน โดยแบ่งแยกหน้าท่ีของแต่ละบุคคลภายในฝ่ายงานของผู้ดแูลระบบฯ เพ่ือให้

เกิดการบริหารจัดการต่อการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยมี

หน้าท่ีดงันี ้ 
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1) รักษาความมัน่คงและปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้

เป็นไปอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

2) กําหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ       

ท่ีรัดกมุ เพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยัในระบบดงักลา่ว  

3) จดัให้มีการสํารองและทดสอบข้อมลูท่ีสํารองเก็บไว้อย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้จดัทําบนัทึกการสํารอง

ข้อมลู (Operator Logs)  

4) จดัให้มีแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน (Contingency Plan)  

5) จดัทําทะเบียนผู้ ใช้งาน รวมทัง้กําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมลูและระบบข้อมลูให้เหมาะสมกบับทบาท 

อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ ใช้งานระบบฯ รวมทัง้ทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบฯ อย่าง

สม่ําเสมอ 

6) จดัให้มีระบบบนัทึกและติดตามการใช้งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยท่ีมีต่อระบบข้อมูลท่ีสําคัญ

อยา่งสม่ําเสมอ  

7) กําหนดให้ดําเนินการถอดถอนหรือระงบัสิทธิการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทนัทีเม่ือมี

ผู้ใช้งานรายใดลาออก / เปล่ียนตําแหน่งงาน / พกังานชัว่คราว   

8) ส่ือสารแนวปฏิบัติในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ ใช้งานทราบและเข้าใจ เพ่ือให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งานท่ีถกูต้อง โดยไมล่ะเมิดระเบียบ กฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  

9) ทบทวนนโยบายฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ปรับปรุงขัน้ตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

นโยบายฯ ท่ีเป็นปัจจบุนั  

10) จดัให้มีการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และระบบการควบคุมภายใน 

โดยหน่วยงานท่ีเป็นอิสระอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

11) จดัให้มีการประเมินความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจดัระดบัความเส่ียง และกําหนดมาตรการ

หรือวิธีปฏิบติัในการควบคมุความเส่ียง      

5.4.2 ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบติัไว้ดงันี ้ 

1) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการใช้งานรหสัผ่าน โดยไม่เปิดเผยรหสัผ่านให้ผู้ อ่ืนทราบ และควรเปล่ียน

รหสัผา่นตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

2) ห้ามใช้โปรแกรมท่ีมีความเส่ียง หรือติดตัง้ซอฟท์แวร์อ่ืนใดท่ีไมมี่ลขิสทิธ์ิ 
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3) ห้ามมิให้ติดตัง้ ถอดถอน เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือทําสําเนาซอฟท์แวร์ท่ีเป็นทรัพย์สนิของบริษัทฯ 

และกลุม่บริษัทฯ  

4) ห้ามใช้ทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือ

ประโยชน์ทางการค้าท่ีเป็นสว่นตวั 

5) ห้ามนําเสนอข้อมลูท่ีผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธ์ิแสดงข้อความหรือรูปภาพท่ีไม่เหมาะสม หรือ

ขัดต่อศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ ในการใช้งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

6) ห้ามใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือควบคมุคอมพิวเตอร์หรือ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทฯ หรือกลุม่บริษัทฯ   

5.5 การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

 บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดข้อควรปฏิบติัไว้ดงันี ้

5.5.1 สร้างความตระหนกัให้ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ปฏิบติัตนให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และ

ข้อผูกพันตามสัญญาทัง้หมดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตรลิขสิทธ์ิ

ความลบัทางการค้า และข้อมลูกรรมสิทธ์ิอ่ืน ๆ โดยจะไม่ละเมิดนําสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถกูต้อง

และมีผลบงัคบัใช้ของบคุคลอ่ืนไปใช้ในทางทจุริต 

5.5.2 การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธ์ิและ

เฉพาะท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้งานจากบริษัทฯ เท่านัน้ เพ่ือป้องกนัปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หรือลิขสิทธ์ิ เว้นแต่ว่าการนําข้อมลูไปใช้นัน้ ได้รับอนญุาตภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานโดยชอบธรรมของ

กฎหมายลขิสทิธ์ิหรือได้รับอนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธ์นัน้แล้ว 

5.5.3 ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือ

งานท่ีใช้สําหรับบริษัทฯ ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิเหล่านัน้ถือเป็นของบริษัทฯ ต้องส่งมอบให้กบั

บริษัทฯ ไมว่า่ข้อมลู ผลงานหรือลขิสทิธ์ิท่ีเก็บไว้จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ 

5.6 การเลีย้งรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ  

ให้เป็นไปตาม “นโยบายเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” และ 

“นโยบายจดัซือ้จดัจ้าง” รวมทัง้ “ตารางอํานาจอนมุติั” เพ่ือดําเนินการในธุรกรรมดงักลา่ว   
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6 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

6.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น    

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จึงกําหนดให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบติัตามแนวทางตอ่ไปนี ้ 

6.1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริต ภายใต้การตดัสินใจอย่างสมเหตสุมผล 

บนพืน้ฐานข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่   

6.1.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มติท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น และ มติคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้นโยบายเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเร่ืองจริยธรรม

ทางธุรกิจ  

6.1.3 จัดการ ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการ

บริหารความเส่ียงท่ีมีประสทิธิผล  

6.1.4 รายงานข้อมลูในด้านการบริหารจดัการและผลประกอบการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

รับทราบอย่างสม่ําเสมอตามเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  

6.1.5 แจ้งข้อมลู ข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ ครบถ้วน ตามความเป็น

จริง และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และในเวลาท่ีเหมาะสม  

6.1.6 ดแูลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในข้อมลู

ใดๆ ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือการดําเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์  

6.1.7 จดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในการกระทําใด ๆ ท่ีไมส่จุริต  

6.1.8 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในหลากหลายช่องทาง เพ่ือ        

ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อยา่งสะดวก  

6.2 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน  

บริษัทฯ  และกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายปฎิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม โดยยดึหลกัความเท่าเทียมและเสมอภาค 

ทัง้ในเร่ืองการจ้างงานและผลตอบแทน การแต่งตัง้ การเล่ือนตําแหน่ง การโยกย้าย และการพัฒนาศกัยภาพ

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุธรรม โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ปฏิบติัตอ่พนกังาน ดงันี ้ 
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6.2.1 ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงงาน และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

6.2.2 ปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

6.2.3 กําหนดเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม รวมทัง้กําหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมโดย

เปรียบเทียบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมเดียวกนั   

6.2.4 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและสขุอนามยั และจดัระบบการทํางานให้พนกังานได้รับความปลอดภยัทัง้ชีวิต 

สุขภาพ และทรัพย์สิน รวมทัง้จัดให้สถานท่ีให้ปลอดจากสิ่งเสพติด ของมึนเมา การพนัน และสิ่งผิด

กฎหมาย โดยได้จดัให้มีการประเมินความเส่ียงและแนวทางการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้จาก

การทํางานอยา่งสม่ําเสมอ 

6.2.5 ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีโดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรง

กระตุ้ นในการทํางาน ทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีเหมาะสมตาม

ระเบียบของบริษัทฯ และสง่เสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการทํางาน 

และสร้างเสริมคณุธรรมในการปฏิบติังานและดําเนินชีวิต  

6.2.6 ส่ือสารข้อมลูข่าวสารในด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร ให้พนกังานได้รับทราบอยา่งสม่ําเสมอ 

6.2.7 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการ

ปฏิบติังาน เพ่ือเป็นข้อมลูในการพฒันาปรับปรุงองค์กร 

6.2.8 จดัให้มีช่องทางในการร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็น

การกระทําท่ีผิดกฎหมาย รวมถงึจดัให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

6.2.9  สง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังาน 

องค์กร และสงัคม  

6.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า   

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ กําหนดให้ปฏิบติัตอ่ลกูค้าทัง้ภาครัฐและเอกชนด้วยความรับผิดชอบในการจดัหาสนิค้า

และบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมี            

แนวปฏิบติัดงันี ้

6.3.1 จัดหาและส่งมอบสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานกํากับท่ีกําหนด ตรงตาม

ข้อตกลงกบัลกูค้า ในราคาท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

6.3.2 รับประกนัสนิค้า ภายใต้เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกําหนด 
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6.3.3 มีระบบและกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนจากลกูค้า เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของ

สินค้าหรือบริการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และมีระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้มีการดําเนินการ

แก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนได้อยา่งรวดเร็ว 

6.3.4 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและมีมาตรการรักษาความลบัของลกูค้า และไม่นํา

ข้อมลูของลกูค้าไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

6.3.5 ให้ข้อมลู ข่าวสาร และคําแนะนําท่ีถกูต้อง เพียงพอ ต่อลกูค้า ในผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ และ

กลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้จดัให้มีช่องทางการให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการให้ลกูค้าได้รับทราบ

อยา่งตอ่เน่ือง 

6.4 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า / เจ้าหนี ้ 

6.4.1 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ กําหนดให้ปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมของ

ทัง้สองฝ่าย และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้ 

(1) การพิจารณาคดัเลือกคู่ค้า ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ

พิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

- มีสถานประกอบการท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

- มีบคุลากร เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ สินค้า การบริการ คลงัสินค้า สถานภาพทางการเงิน และ

ประวติัการดําเนินกิจการท่ีน่าเช่ือถือ 

- มีผลงานน่าพอใจ ทัง้ด้านคุณภาพสินค้า การบริการ การส่งมอบตามกําหนดเวลาการ

ให้บริการหลงัการขาย การรับประกัน หรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการทําธุรกรรมตามท่ีตกลง

ร่วมกนั 

- เป็นคู่ค้าท่ีไม่มีผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีประวติัต้องห้ามในการ

ทําการค้าอนัเน่ืองจากการกระทําทจุริต หรือประวติัการละทิง้งาน หรืออยู่ในบญัชีรายช่ือ

บริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน  

(2) ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีตกลงกนักบัคูค้่า ลกูหนี ้และ/หรือ เจ้าหนี ้อยา่งเคร่งครัด 

(3) ไมส่นบัสนนุสนิค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

(4) การรับหรือให้สิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ให้เป็นไปตามโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม 

โดยไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 
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6.4.2 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายยดึมัน่ในการปฏิบติัตอ่เจ้าหนีต้ามเง่ือนไขตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ปฏิบติัตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยไมเ่อาเปรียบตอ่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ  

(2) ไมป่กปิดข้อมลูหรือข้อเทจ็จริงสําคญัใดๆ ท่ีอาจทําให้เจ้าหนีไ้ด้รับความเสียหาย 

(3) ปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อตกลงของสญัญาตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งถกูต้อง  

(4) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 

(5) ชําระคืนเงินกู้และ/หรือดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีอ้ยา่งครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาท่ีได้ตกลงไว้    

(6) ไมดํ่าเนินการใดๆ อนัเป็นการทจุริตทางการค้ากบัเจ้าหนี ้ 

(7) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ท่ีทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสงัคม

หรือความมัน่คงของประเทศ  

6.5 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กําหนดให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลัก

ปฏิบติัการแข่งขนัทางการค้า โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้ 

6.5.1 ปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้า 

6.5.2 ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีท่ีไมเ่หมาะสม 

6.5.3 ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้า 

6.5.4 ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาอยา่งเคร่งครัด  

6.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในองค์กร  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบติัด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั และตามระบบมาตรฐานสากล  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสําคัญ โดยจัดทําข้อกําหนด ความปลอดภัย        

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในองค์กร ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล บุคลากรของ

บริษัทฯ ต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกําหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านความปลอดภัย          

อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดโดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้าน ความปลอดภยั อาชีว  

อนามยัและสิง่แวดล้อม ตามท่ีองค์กรกําหนด 
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บริษัทฯ จะดําเนินการทกุวิถีทางเพ่ือปอ้งกนัความสญูเสียในรูปแบบตา่ง ๆ อนัเน่ืองมาจากอบุติัเหต ุอคัคีภยั การ

บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทํางาน ทรัพย์สินสญูหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การ

ปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ี

ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงมีการซกัซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็น

ประจํา ทัง้นี ้ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์โดย

ปฏิบติัตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ 

6.7 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยคํานึงถึง

ชุมชนใกล้เคียง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบัติ

ดงันี ้

6.7.1  ปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 

6.7.2  สนบัสนนุและให้ความร่วมมือสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน รวมไปถึง

 การเข้าไปมีสว่นร่วมกบัการพฒันาชมุชน ตามท่ีบริษัทฯ เหน็สมควร 

 ทัง้นี ้การบริจาคหรือการให้นัน้ จะต้องไม่ขดัต่อหลกัการปฏิบติัเร่ือง นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่

 ท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้  

6.7.3 บริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทบทวนและ

 ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอวา่สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมหรือไม ่

6.7.4 เลือกใช้เทคโนโลยี และขัน้ตอนการดําเนินงานต่าง ๆ ท่ีมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงการ

 ควบคมุปริมาณมลพิษและการบําบดัมลพิษก่อนนําไปทิง้ 

6.7.5   มุง่เน้นการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ และการอนรัุกษ์พลงังานในบริษัทฯ   

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารและพนกังานเพ่ือรับทราบ และปฏิบติัตามอยู่

 เป็นประจํา 

นอกเหนือนีแ้ล้ว ผู้ มีส่วนได้เสียจากการกระทําความผิดหรือถูกละเมิดสิทธิของตนสามารถแสดงความคิดเห็น 

ร้องเรียน หรือเสนอเร่ืองสําคญัอ่ืน ๆ ได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขณะท่ีหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเร่ืองราวร้องทกุข์จากพนกังาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเร่ืองท่ี

มีนยัสําคญัไปยงัคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบต่อไป โดยผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองท่ี

จะร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ของผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียน และส่งมายัง

ช่องทางการรับเร่ืองช่องทางใดช่องทางหนึง่ ดงันี ้
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1) แจ้งผา่นช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจ้งผา่นช่องทาง เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  www.gunkul.com 

 หวัข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”    

3) แจ้งผา่นช่องทาง สง่ทางไปรษณีย์ปิดผนกึ ถงึ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

 เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 

ทัง้นี ้ผู้ ร้องเรียนดงักลา่วจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัไว้เป็นความลบั 

6.8 แนวปฏบัิตด้ิานสทิธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญั และตระหนกัถึงความสําคญัของการเคารพสิทธิมนษุยชนตามหลกัสากล 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิในท่ีทํางาน จึงได้

กําหนดแนวปฏิบติัไว้ดงันี ้

6.8.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตาม

กฎหมาย 

6.8.2 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ ประวติัการทํางานและ   

อ่ืน ๆ ของพนักงาน กรณีการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทําได้

ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากพนกังานผู้นัน้ เว้นแต่ได้กระทําไปตามระเบียบบริษัทหรือตามคําสัง่ของ

เจ้าพนกังานผู้ มีอํานาจหรือตามกฎหมาย 

6.8.3 บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุกิจการท่ีเป็นการละเมิดตอ่หลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

6.8.4 พนกังานทกุคนจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทํา

ต่อผู้ อ่ืนบนพืน้ฐานของวัฒนธรรม เชือ้ชาติ เพศ ภาษา ศาสนา การศึกษา สถานะทางสังคม อาย ุ

สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและ

จิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทํางาน ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นยํา้ไม่ให้พนกังานแต่ละคน

มองข้ามความคิดเหน็ของผู้ อ่ืนท่ีแตกตา่งหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม ่

6.8.5 บริษัทฯ จะสอดส่องดแูลเร่ืองการเคารพสิทธิมนษุยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้า

ข่าย ละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ต้องรายงานให้ผู้บังคบับัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ



บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

นโยบายเร่ือง : จริยธรรมทางธุรกจิ 

(Business Ethics Policy) 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2561/06 

วันที่เร่ิมใช้ 19 พ.ย. 2561 
อนุมัตโิดย: มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 12 พฤศจกิายน 2561 

 

 

ฉบบัที่ 5.0 

หน้า   16 / 17 

 

หน้าท่ี 16 ของ 17 

ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบั 

ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบผา่นช่องทางร้องทกุข์ท่ีกําหนดไว้ 

6.8.6 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองบุคคลท่ีแจ้งเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับ     

บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้ มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามท่ีได้กําหนดไว้ใน “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือ             

ข้อร้องเรียน” 

6.8.7 ผู้กระทําการละเมิดจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และอาจได้รับ

โทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ละเมิดตอ่กฎหมายด้วย 

7 วินัย 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนต้องปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจฉบบันี ้รวมทัง้นโยบายและ

ระเบียบปฏิบติัใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบติัตามถือเป็นการกระทําผิดวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ 

และกลุม่บริษัทฯ   

8 การทบทวนนโยบาย  

กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ยา่งสม่ําเสมอเป็นประจําทกุปี 
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลกิ 

OMD 

2551/09 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทําใหม่  

 

  

 7 ก.พ. 2560 

OMD 

2560/01 

2.0 7 ก.พ. 2560 ปรับปรุงทัง้ฉบบั  

  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/12 

3.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

23 ก.พ. 2561 

OMD 

2561/04 

4.0 23 ก.พ. 2561 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/06 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 

 


