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5 จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

5.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหนว่ยงาน

กํากบัท่ีเก่ียวข้อง  

5.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดข้อควรปฏิบตัิไว้ดงันี ้

5.2.1 หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง และ/หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

5.2.2 กรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการนัน้ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ให้ทํารายการนัน้เสมือนการ

ทํารายการกบับคุคลภายนอกท่ีมข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัท่ีวิญ�ชูนพงึกระทํากบัคูส่ญัญา

ทัว่ไป  

5.2.3 ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นสว่น หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืน ท่ีขดัต่อ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

5.2.4 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

และบุคคลภายนอก รวมถึงข้อมูลท่ีไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนภายใต้กฎเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้

กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

5.2.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

ต่อบุคคลภายนอก รวมถึงภายหลงัเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานไปแล้ว เป็น

เวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

5.2.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีรับทราบข้อมูลภายในท่ีมีนยัสําคญัท่ีอาจสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามช่วงเวลาและรายละเอียด       

ท่ีกําหนดไว้ใน “นโยบายเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี”     

5.2.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ตอ่บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ในการก่อให้เกิดประโยชน์

สว่นตน 
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5.2.8 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทํารายงานรายการท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  

5.2.9 กําหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามข้อกําหนดของสํานกังาน

คณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานต่อ

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส      

5.3 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ  

ทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ หมายถึง สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีความรู้ทางวิชาการ 

ข้อมูลสิทธิ  ลิขสิทธ์ิ สญัญา สมัปทาน ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนใดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยกําหนด

แนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

5.3.1 ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ อยา่งประหยดั มีประสทิธิภาพ และเกิดประโยชน์

สงูสดุ รวมทัง้ดแูลมิให้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เสือ่มคา่หรือสญูหายโดยมิชอบ  

5.3.2 กําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทําเอกสารต่าง ๆ อนัเป็นทรัพย์สนิของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความ

สจุริต รอบคอบ ระมดัระวงั และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับหลกัเกณฑ์ทางบญัชี 

การเงิน หรือหน่วยงานกํากบัอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีระบบการจดัเก็บรักษาข้อมลูเอกสาร และ   

จดัระดบัความสาํคญัและความลบัของเอกสาร ให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 

5.3.3 หากพบความผิดพลาดในการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนใด ๆ ต้องแจ้งผู้ รับผิดชอบในหน่วยงานรับทราบ เพ่ือ

ดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์และมาตรฐานท่ีกําหนด  

5.4 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม “นโยบายด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ” ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ รวมทัง้กฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยสรุปแนวปฏิบตัิสาํหรับ

ผู้ดแูลและผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรดงันี ้

5.4.1 ผู้ดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององค์กรไว้อย่างชดัเจน โดยแบ่งแยกหน้าท่ีของแต่ละบคุคลภายในฝ่ายงานของผู้ดแูลระบบฯ เพ่ือให้

เกิดการบริหารจดัการต่อการควบคุมความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยมี

หน้าท่ีดงันี ้ 
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1) รักษาความมัน่คงและปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้

เป็นไปอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

2) กําหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ       

ท่ีรัดกมุ เพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยัในระบบดงักลา่ว  

3) จดัให้มีการสํารองและทดสอบข้อมลูท่ีสํารองเก็บไว้อย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้จดัทําบนัทึกการสํารอง

ข้อมลู (Operator Logs)  

4) จดัให้มีแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน (Contingency Plan)  

5) จดัทําทะเบียนผู้ใช้งาน รวมทัง้กําหนดสิทธิการเข้าถงึข้อมลูและระบบข้อมลูให้เหมาะสมกบับทบาท 

อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ ใช้งานระบบฯ รวมทัง้ทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบฯ อย่าง

สมํ่าเสมอ 

6) จดัให้มีระบบบนัทึกและติดตามการใช้งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ตรวจตราการละเมิดความปลอดภยัท่ีมีต่อระบบข้อมูลท่ีสําคัญ

อยา่งสมํ่าเสมอ  

7) กําหนดให้ดําเนินการถอดถอนหรือระงบัสิทธิการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทนัทีเมื่อมี

ผู้ใช้งานรายใดลาออก / เปลีย่นตําแหนง่งาน / พกังานชัว่คราว   

8) สื่อสารแนวปฏิบัติในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ ใช้งานทราบและเข้าใจ เพ่ือให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งานท่ีถกูต้อง โดยไมล่ะเมิดระเบียบ กฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  

9) ทบทวนนโยบายฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ปรับปรุงขัน้ตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

นโยบายฯ ท่ีเป็นปัจจบุนั  

10) จดัให้มีการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และระบบการควบคมุภายใน 

โดยหนว่ยงานท่ีเป็นอิสระอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

11) จดัให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจดัระดบัความเสี่ยง และกําหนดมาตรการ

หรือวิธีปฏิบตัิในการควบคมุความเสีย่ง      

5.4.2 ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบตัิไว้ดงันี ้ 

1) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการใช้งานรหสัผา่น โดยไม่เปิดเผยรหสัผ่านให้ผู้ อ่ืนทราบ และควรเปลี่ยน

รหสัผา่นตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

2) ห้ามใช้โปรแกรมท่ีมีความเสีย่ง หรือติดตัง้ซอฟท์แวร์อ่ืนใดท่ีไมม่ีลขิสทิธ์ิ 
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3) ห้ามมิให้ติดตัง้ ถอดถอน เปลีย่นแปลง แก้ไข หรือทําสาํเนาซอฟท์แวร์ท่ีเป็นทรัพย์สนิของบริษัทฯ 

และกลุม่บริษัทฯ  

4) ห้ามใช้ทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือ

ประโยชน์ทางการค้าท่ีเป็นสว่นตวั 

5) ห้ามนําเสนอข้อมลูท่ีผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธ์ิแสดงข้อความหรือรูปภาพท่ีไม่เหมาะสม หรือ

ขดัต่อศีลธรรมและความมัน่คงของประเทศ ในการใช้งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

6) ห้ามใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เพ่ือควบคุมคอมพิวเตอร์หรือ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทฯ หรือกลุม่บริษัทฯ   

5.5 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

 บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดข้อควรปฏิบตัิไว้ดงันี ้

5.5.1 สร้างความตระหนกัให้ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน ปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และ

ข้อผูกพันตามสญัญาทัง้หมดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตรลิขสิทธ์ิ

ความลบัทางการค้า และข้อมลูกรรมสทิธ์ิอ่ืน ๆ โดยจะไม่ละเมิดนําสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีถกูต้อง

และมีผลบงัคบัใช้ของบคุคลอ่ืนไปใช้ในทางทจุริต 

5.5.2 การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธ์ิและ

เฉพาะท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้งานจากบริษัทฯ เท่านัน้ เพ่ือป้องกนัปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หรือลิขสิทธ์ิ เว้นแตว่า่การนําข้อมลูไปใช้นัน้ ได้รับอนญุาตภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานโดยชอบธรรมของ

กฎหมายลขิสทิธ์ิหรือได้รับอนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธ์นัน้แล้ว 

5.5.3 ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือ

งานท่ีใช้สําหรับบริษัทฯ ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิเหลา่นัน้ถือเป็นของบริษัทฯ ต้องสง่มอบให้กับ

บริษัทฯ ไมว่า่ข้อมลู ผลงานหรือลขิสทิธ์ิท่ีเก็บไว้จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ 

5.6 การเลีย้งรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ  

ให้เป็นไปตาม “นโยบายเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” และ 

“นโยบายจดัซือ้จดัจ้าง” รวมทัง้ “ตารางอํานาจอนมุตั”ิ เพ่ือดําเนินการในธุรกรรมดงักลา่ว   
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6 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

6.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น    

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จึงกําหนดให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนี ้ 

6.1.1 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต ภายใต้การตดัสนิใจอยา่งสมเหตสุมผล 

บนพืน้ฐานข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือประโยชน์สงูสุดของ

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่   

6.1.2 ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มติท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้น และ มติคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้นโยบายเร่ืองการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และเร่ืองจริยธรรม

ทางธุรกิจ  

6.1.3 จดัการ ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการ

บริหารความเสีย่งท่ีมีประสทิธิผล  

6.1.4 รายงานข้อมลูในด้านการบริหารจดัการและผลประกอบการของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอตามเกณฑ์ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  

6.1.5 แจ้งข้อมลู ขา่วสาร และสารสนเทศของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ อยา่งสมํา่เสมอ ครบถ้วน ตามความเป็น

จริง และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และในเวลาท่ีเหมาะสม  

6.1.6 ดแูลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในข้อมูล

ใดๆ ท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือการดําเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์  

6.1.7 จดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในการกระทําใด ๆ ท่ีไมส่จุริต  

6.1.8 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในหลากหลายช่องทาง เพ่ือ        

ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งสะดวก  

6.2 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน  

บริษัทฯ  และกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายปฎิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม โดยยดึหลกัความเทา่เทียมและเสมอภาค 

ทัง้ในเร่ืองการจ้างงานและผลตอบแทน การแต่งตัง้ การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และการพัฒนาศกัยภาพ

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุธรรม โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิตอ่พนกังาน ดงันี ้ 
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6.2.1 ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงงาน และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

6.2.2 ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

6.2.3 กําหนดเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม รวมทัง้กําหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมโดย

เปรียบเทียบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมเดียวกนั   

6.2.4 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและสขุอนามยั และจดัระบบการทํางานให้พนกังานได้รับความปลอดภยัทัง้ชีวิต 

สขุภาพ และทรัพย์สิน รวมทัง้จัดให้สถานท่ีให้ปลอดจากสิ่งเสพติด ของมึนเมา การพนัน และสิ่งผิด

กฎหมาย โดยได้จดัให้มีการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้จาก

การทํางานอยา่งสมํ่าเสมอ 

6.2.5 สง่เสริมให้พนกังานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีโดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรง

กระตุ้นในการทํางาน ทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีเหมาะสมตาม

ระเบียบของบริษัทฯ และสง่เสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการทํางาน 

และสร้างเสริมคณุธรรมในการปฏิบตัิงานและดําเนินชีวิต  

6.2.6 สือ่สารข้อมลูขา่วสารในด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร ให้พนกังานได้รับทราบอยา่งสมํา่เสมอ 

6.2.7 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการ

ปฏิบตัิงาน เพ่ือเป็นข้อมลูในการพฒันาปรับปรุงองค์กร 

6.2.8 จดัให้มีช่องทางในการร้องเรียน ในกรณีท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็น

การกระทําท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงจดัให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

6.2.9  สง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังาน 

องค์กร และสงัคม  

6.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า   

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ กําหนดให้ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าทัง้ภาครัฐและเอกชนด้วยความรับผิดชอบในการจดัหาสนิค้า

และบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยม ี           

แนวปฏิบตัิดงันี ้

6.3.1 จัดหาและส่งมอบสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานกํากับท่ีกําหนด ตรงตาม

ข้อตกลงกบัลกูค้า ในราคาท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

6.3.2 รับประกนัสนิค้า ภายใต้เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกําหนด 
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6.3.3 มีระบบและกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนจากลกูค้า เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของ

สินค้าหรือบริการของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ และมีระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้มีการดําเนินการ

แก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนได้อยา่งรวดเร็ว 

6.3.4 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลกูค้าอย่างปลอดภยัและมีมาตรการรักษาความลบัของลกูค้า และไม่นํา

ข้อมลูของลกูค้าไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

6.3.5 ให้ข้อมลู ข่าวสาร และคําแนะนําท่ีถกูต้อง เพียงพอ ต่อลกูค้า ในผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ และ

กลุม่บริษัทฯ รวมทัง้จดัให้มีช่องทางการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และการบริการให้ลกูค้าได้รับทราบ

อยา่งตอ่เน่ือง 

6.4 ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้า / เจ้าหนี ้ 

6.4.1 ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้า 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ กําหนดให้ปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานงึถึงความเป็นธรรมของ

ทัง้สองฝ่าย และหลกีเลีย่งสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

(1) การพิจารณาคดัเลอืกคู่ค้า ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ

พิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

- มีสถานประกอบการท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

- มีบคุลากร เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ สินค้า การบริการ คลงัสินค้า สถานภาพทางการเงิน และ

ประวตัิการดําเนินกิจการท่ีนา่เช่ือถือ 

- มีผลงานน่าพอใจ ทัง้ด้านคุณภาพสินค้า การบริการ การส่งมอบตามกําหนดเวลาการ

ให้บริการหลงัการขาย การรับประกัน หรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการทําธุรกรรมตามท่ีตกลง

ร่วมกนั 

- เป็นคู่ค้าท่ีไม่มีผลประโยชน์ขดัแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีประวตัิต้องห้ามในการ

ทําการค้าอนัเน่ืองจากการกระทําทจุริต หรือประวตัิการละทิง้งาน หรืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ

บริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน  

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

(3) ไมส่นบัสนนุสนิค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

(4) การรับหรือให้สิง่ของหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ให้เป็นไปตามโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม 

โดยไมม่ีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 
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6.4.2 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายยึดมัน่ในการปฏิบัติต่อเจ้าหนีร้วมถึงเจ้าหนีค้ํา้ประกันตามเง่ือนไขต่าง ๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยไมเ่อาเปรียบตอ่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ  

(2) ไมป่กปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงสาํคญัใดๆ ท่ีอาจทําให้เจ้าหนีไ้ด้รับความเสยีหาย 

(3) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อตกลงของสญัญาต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างถกูต้อง ในกรณีท่ีมีเหตสุาํคญัอนั

ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการชําระหนีท่ี้ถึงกําหนดชําระอย่างมี

นยัสําคญั บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเพ่ือร่วมกันหาวิธีป้องกนัหรือแก้ไขเพ่ือ

ไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย และจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญาสนิเช่ือทัง้หลายเก่ียวกบัการเปิดเผย

ข้อมลูอยา่งเคร่งครัด ซึง่กรณีท่ีบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือเหตสุําคญั

อันส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการชําระหนีท่ี้ถึงกําหนดชําระอย่างมี

นยัสาํคญันัน้ บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ จะกําหนดให้มีแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ซึง่คํานงึถึง

ความเป็นธรรมต่อเจ้าหนีแ้ละผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยให้ฝ่ายบริหารจดัการมีหน้าท่ีรายงานการ

แก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งตอ่เน่ือง 

(4) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 

(5) ชําระคืนเงินกู้และ/หรือดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีอ้ยา่งครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาท่ีได้ตกลงไว้   

(6) ไมด่ําเนินการใดๆ อนัเป็นการทจุริตทางการค้ากบัเจ้าหนี ้ 

(7) ไมใ่ห้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ท่ีทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสงัคม

หรือความมัน่คงของประเทศ  

6.5 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กําหนดให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลัก

ปฏิบตัิการแขง่ขนัทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

6.5.1 ปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัทางการค้า 

6.5.2 ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีท่ีไมเ่หมาะสม 

6.5.3 ไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า 

6.5.4 ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาอยา่งเคร่งครัด  
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6.6 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในองค์กร  

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ถือปฏิบตัิด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั และตามระบบมาตรฐานสากล  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสําคัญ โดยจัดทําข้อกําหนด ความปลอดภัย        

อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมในองค์กร ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมาตรฐานสากล บุคลากรของ

บริษัทฯ ต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกําหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านความปลอดภัย          

อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดโดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้าน ความปลอดภยั อาชีว  

อนามยัและสิง่แวดล้อม ตามท่ีองค์กรกําหนด 

บริษัทฯ จะดําเนินการทกุวิถีทางเพ่ือปอ้งกนัความสญูเสียในรูปแบบตา่ง ๆ อนัเน่ืองมาจากอบุตัิเหต ุอคัคีภยั การ

บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทํางาน ทรัพย์สินสญูหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การ

ปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ี

ปลอดภยัต่อบุคลากรของ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงมีการซกัซ้อมแผนการรักษาความปลอดภยัเป็น

ประจํา ทัง้นี ้ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์โดย

ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ 

6.7 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยคํานึงถึง

ชุมชนใกล้เคียง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบตัิ

ดงันี ้

6.7.1  ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 

6.7.2  สนบัสนนุและให้ความร่วมมือสาํหรับกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน รวมไปถึง

 การเข้าไปมสีว่นร่วมกบัการพฒันาชมุชน ตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร 

 ทัง้นี ้การบริจาคหรือการให้นัน้ จะต้องไมข่ดัต่อหลกัการปฏิบตัิเร่ือง นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่

 ท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้  

6.7.3 บริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทบทวนและ

 ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอวา่สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมหรือไม ่

6.7.4 เลือกใช้เทคโนโลยี และขัน้ตอนการดําเนินงานต่าง ๆ ท่ีมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงการ

 ควบคมุปริมาณมลพิษและการบําบดัมลพิษก่อนนําไปทิง้ 
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6.7.5   มุง่เน้นการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ และการอนรัุกษ์พลงังานในบริษัทฯ   

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารและพนกังานเพ่ือรับทราบ และปฏิบตัิตามอยู่

 เป็นประจํา 

นอกเหนือนีแ้ล้ว ผู้มีส่วนได้เสียจากการกระทําความผิดหรือถกูละเมิดสิทธิของตนสามารถแสดงความคิดเห็น 

ร้องเรียน หรือเสนอเร่ืองสําคญัอ่ืน ๆ ได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขณะท่ีหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

รับผิดชอบในการรับข้อคดิเห็นและเร่ืองราวร้องทกุข์จากพนกังาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเร่ืองท่ี

มีนยัสําคญัไปยงัคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบตอ่ไป โดยผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองท่ี

จะร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ของผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน และส่งมายัง

ช่องทางการรับเร่ืองช่องทางใดช่องทางหนึง่ ดงันี ้

1) แจ้งผา่นช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจ้งผา่นช่องทาง เว็บไซด์ของบริษัทฯ  www.gunkul.com 

 หวัข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”    

3) แจ้งผา่นช่องทาง สง่ทางไปรษณีย์ปิดผนกึ ถึง 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

  1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจ้งผา่นช่องทาง  “กลอ่งรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่”   

 (ตัง้อยูภ่ายในบริษัท : เปิดกลอ่งได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ  

   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ) 

 ทัง้นี ้ผู้ ร้องเรียนดงักลา่วจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัไว้เป็นความลบั 

6.8 แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญั และตระหนกัถึงความสําคญัของการเคารพสิทธิมนษุยชนตามหลกัสากล 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิในท่ีทํางาน จึงได้

กําหนดแนวปฏิบตัิไว้ดงันี ้

6.8.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนกังานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตาม

กฎหมาย 
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6.8.2 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ชีวประวตัิ ประวตัิสขุภาพ ประวตัิการทํางานและ   

อ่ืน ๆ ของพนักงาน กรณีการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตวัของพนักงานสู่สาธารณะจะทําได้

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนกังานผู้นัน้ เว้นแต่ได้กระทําไปตามระเบียบบริษัทหรือตามคําสัง่ของ

เจ้าพนกังานผู้มีอํานาจหรือตามกฎหมาย 

6.8.3 บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุกิจการท่ีเป็นการละเมิดตอ่หลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

6.8.4 พนกังานทกุคนจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคกุคามไม่วา่จะเป็นทางวาจา หรือการกระทํา

ต่อผู้ อ่ืนบนพืน้ฐานของวัฒนธรรม เชือ้ชาติ เพศ ภาษา ศาสนา การศึกษา สถานะทางสังคม อาย ุ

สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและ

จิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทํางาน ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นยํา้ไม่ให้พนกังานแต่ละคน

มองข้ามความคิดเห็นของผู้ อ่ืนท่ีแตกตา่งหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม ่

6.8.5 บริษัทฯ จะสอดสอ่งดแูลเร่ืองการเคารพสทิธิมนษุยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้า

ข่าย ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ

ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่ง ๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบั 

ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบผา่นช่องทางร้องทกุข์ท่ีกําหนดไว้ 

6.8.6 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองบุคคลท่ีแจ้งเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับ     

บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามท่ีได้กําหนดไว้ใน “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือ             

ข้อร้องเรียน” 

6.8.7 ผู้กระทําการละเมิดจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และอาจได้รับ

โทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ละเมดิตอ่กฎหมายด้วย 

7 วินัย 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามนโยบายเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจฉบบันี ้รวมทัง้นโยบายและ

ระเบียบปฏิบตัิใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการกระทําผิดวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ 

และกลุม่บริษัทฯ   

8 การทบทวนนโยบาย  

กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจําทกุปี 
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

OMD 

2551/09 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทําใหม ่ 

 

  

 7 ก.พ. 2560 

OMD 

2560/01 

2.0 7 ก.พ. 2560 ปรับปรุงทัง้ฉบบั  

  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/12 

3.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

23 ก.พ. 2561 

OMD 

2561/04 

4.0 23 ก.พ. 2561 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/06 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/05 

6.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 

 

  


