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5 จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
กํากับที่เกี่ยวข้ อง
5.2 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดข้ อควรปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
5.2.1 หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
5.2.2 กรณีที่จําเป็ นต้ องทํารายการนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ ทํารายการนันเสมื
้ อนการ
ทํารายการกับบุคคลภายนอกที่มขี ้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ูชนพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญา
ทัว่ ไป
5.2.3 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ไปเป็ นกรรมการ หุ้นส่วน หรื อที่ปรึ กษาในองค์กรอื่น ที่ขดั ต่อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
5.2.4 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตน บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
และบุคคลภายนอก รวมถึงข้ อมูลที่ไม่ได้ มีการเปิ ด เผยสู่สาธารณชนภายใต้ กฎเกณฑ์ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับ หลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย รวมทัง้
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
5.2.5 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอก รวมถึงภายหลังเมื่อพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานไปแล้ ว เป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.2.6 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่รับทราบข้ อมูลภายในที่มีนยั สําคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามช่วงเวลาและรายละเอียด
ที่กําหนดไว้ ใน “นโยบายเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี”
5.2.7 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ และไม่ใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ในการก่อให้ เกิดประโยชน์
ส่วนตน
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5.2.8 กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดทํารายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
5.2.9 กําหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้ อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นเลขานุ ก ารบริ ษั ท และรายงานต่ อ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
5.3 ความรับผิดชอบต่ อทรัพย์ สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ หมายถึง สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยีความรู้ ทางวิชาการ
ข้ อมูลสิท ธิ ลิขสิทธิ์ สัญ ญา สัม ปทาน ตลอดจนทรัพ ยากรอื่น ใดของบริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ โดยกํ าหนด
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
5.3.1 ใช้ ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทังดู
้ แลมิให้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ เสือ่ มค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
5.3.2 กําหนดให้ ทุกหน่วยงานจัดทําเอกสารต่าง ๆ อันเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ด้ วยความ
สุจริ ต รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับหลักเกณฑ์ ทางบัญชี
การเงิน หรื อหน่วยงานกํากับอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการจัดเก็บรักษาข้ อมูลเอกสาร และ
จัดระดับความสําคัญและความลับของเอกสาร ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและสามารถตรวจสอบได้
5.3.3 หากพบความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานในขันตอนใด
้
ๆ ต้ องแจ้ งผู้รับผิดชอบในหน่วยงานรับทราบ เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงให้ เป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนด
5.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม “นโยบายด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ รวมทังกฎหมายและข้
้
อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดยสรุ ปแนวปฏิบตั ิสาํ หรับ
ผู้ดแู ลและผู้ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรดังนี ้
5.4.1 ผู้ดแู ลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้ดแู ลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรไว้ อย่างชัดเจน โดยแบ่งแยกหน้ าที่ของแต่ละบุคคลภายในฝ่ ายงานของผู้ดแู ลระบบฯ เพื่อให้
เกิดการบริ หารจัดการต่อการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยมี
หน้ าที่ดงั นี ้
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1) รักษาความมัน่ คงและปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ให้
เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
2) กําหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ
ที่รัดกุม เพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระบบดังกล่าว
3) จัดให้ มีการสํารองและทดสอบข้ อมูลที่สํารองเก็บไว้ อย่างสมํ่าเสมอ รวมทังจั
้ ดทําบันทึกการสํารอง
ข้ อมูล (Operator Logs)
4) จัดให้ มีแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน (Contingency Plan)
5) จัดทําทะเบียนผู้ใช้ งาน รวมทังกํ
้ าหนดสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบข้ อมูลให้ เหมาะสมกับบทบาท
อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้ งานระบบฯ รวมทังทบทวนสิ
้
ทธิการเข้ าถึงระบบฯ อย่าง
สมํ่าเสมอ
6) จัดให้ มีระบบบันทึกและติดตามการใช้ งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครื อข่ายของ
บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ รวมทัง้ ตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้ อมูลที่สําคัญ
อย่างสมํ่าเสมอ
7) กําหนดให้ ดําเนินการถอดถอนหรื อระงับสิทธิ การเข้ าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อมี
ผู้ใช้ งานรายใดลาออก / เปลีย่ นตําแหน่งงาน / พักงานชัว่ คราว
8) สื่อสารแนวปฏิบัติในการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบและเข้ าใจ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งานที่ถกู ต้ อง โดยไม่ละเมิดระเบียบ กฎหมาย และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
9) ทบทวนนโยบายฯ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ รวมทัง้ ปรั บ ปรุ งขัน้ ตอนการปฏิ บัติ งานให้ เป็ น ไปตาม
นโยบายฯ ที่เป็ นปั จจุบนั
10) จัดให้ มีการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และระบบการควบคุมภายใน
โดยหน่วยงานที่เป็ นอิสระอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
11) จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจัดระดับความเสี่ยง และกําหนดมาตรการ
หรื อวิธีปฏิบตั ิในการควบคุมความเสีย่ ง
5.4.2 ผู้ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1) มีหน้ าที่รับผิดชอบในการใช้ งานรหัสผ่าน โดยไม่เปิ ดเผยรหัสผ่านให้ ผ้ อู ื่นทราบ และควรเปลี่ยน
รหัสผ่านตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
2) ห้ ามใช้ โปรแกรมที่มีความเสีย่ ง หรื อติดตังซอฟท์
้
แวร์ อื่นใดที่ไม่มีลขิ สิทธิ์
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3) ห้ ามมิให้ ติดตัง้ ถอดถอน เปลีย่ นแปลง แก้ ไข หรื อทําสําเนาซอฟท์แวร์ ที่เป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ
และกลุม่ บริ ษัทฯ
4) ห้ ามใช้ ทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้ าที่เป็ นส่วนตัว
5) ห้ ามนําเสนอข้ อมูลที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์แสดงข้ อความหรื อรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรื อ
ขัดต่อศีลธรรมและความมัน่ คงของประเทศ ในการใช้ งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
6) ห้ ามใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ หรื อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทฯ หรื อกลุม่ บริ ษัทฯ
5.5 การไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดข้ อควรปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
5.5.1 สร้ างความตระหนักให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับ และ
ข้ อผูกพัน ตามสัญ ญาทัง้ หมดเกี่ ย วกับ สิทธิ ในทรัพ ย์ สินทางปั ญ ญาที่ ถูกต้ อง รวมถึงสิทธิ บัตรลิขสิท ธิ์
ความลับทางการค้ า และข้ อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ โดยจะไม่ละเมิดนําสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ อง
และมีผลบังคับใช้ ของบุคคลอื่นไปใช้ ในทางทุจริ ต
5.5.2 การใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ จะต้ องใช้ ซอฟต์แวร์ ตามข้ ออนุญาตของเจ้ าของลิขสิทธิ์และ
เฉพาะที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานจากบริ ษัทฯ เท่านัน้ เพื่อป้องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
หรื อลิขสิทธิ์ เว้ นแต่วา่ การนําข้ อมูลไปใช้ นนั ้ ได้ รับอนุญาตภายใต้ ข้อกําหนดการใช้ งานโดยชอบธรรมของ
กฎหมายลิขสิทธิ์หรื อได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธ์นนแล้
ั้ ว
5.5.3 ทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทฯ หรื อ
งานที่ใช้ สําหรับบริ ษัทฯ ทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์เหล่านันถื
้ อเป็ นของบริ ษัทฯ ต้ องส่งมอบให้ กับ
บริ ษัทฯ ไม่วา่ ข้ อมูล ผลงานหรื อลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้ จะอยูใ่ นรูปแบบใด ๆ
5.6 การเลีย้ งรับรอง การรับ หรือการให้ ของขวัญ
ให้ เป็ น ไปตาม “นโยบายเรื่ อ งการต่ อ ต้ านการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น และการแจ้ งเบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย น” และ
“นโยบายจัดซื ้อจัดจ้ าง” รวมทัง้ “ตารางอํานาจอนุมตั ”ิ เพื่อดําเนินการในธุรกรรมดังกล่าว
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6 จริยธรรมต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
6.1 ความรับผิดชอบต่ อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว จึงกําหนดให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
6.1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต ภายใต้ การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล
บนพืน้ ฐานข้ อมูลที่เพียงพอ ถูกต้ อง ไม่มีส่วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม เพื่อประโยชน์ สงู สุดของ
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
6.1.2 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และ มติคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังนโยบายเรื
้
่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเรื่ องจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ
6.1.3 จัดการ ดูแลทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบควบคุมภายในและระบบการ
บริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิผล
6.1.4 รายงานข้ อมูลในด้ านการบริ หารจัดการและผลประกอบการของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อ
รับทราบอย่างสมํ่าเสมอตามเกณฑ์ทสี่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
6.1.5 แจ้ งข้ อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างสมํา่ เสมอ ครบถ้ วน ตามความเป็ น
จริ ง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และในเวลาทีเ่ หมาะสม
6.1.6 ดูแลไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ กบั ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ องในข้ อมูล
ใดๆ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อการดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
6.1.7 จัดให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนในการกระทําใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ต
6.1.8 จัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของบริ ษั ทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ในหลากหลายช่องทาง เพื่ อ
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างสะดวก
6.2 ความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายปฎิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค
ทังในเรื
้ ่ องการจ้ างงานและผลตอบแทน การแต่งตัง้ การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ าย และการพัฒนาศักยภาพ
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณธรรม โดยกําหนดหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน ดังนี ้
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6.2.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงงาน และข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6.2.2 ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ ให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนตามหลักสิทธิมนุษยชน
6.2.3 กํ าหนดเงื่ อ นไขการจ้ า งงานที่ เป็ น ธรรม รวมทัง้ กํ า หนดค่า ตอบแทน และสวัส ดิ ก ารที่ เหมาะสมโดย
เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน
6.2.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมและสุขอนามัย และจัดระบบการทํางานให้ พนักงานได้ รับความปลอดภัยทังชี
้ วิต
สุขภาพ และทรั พย์ สิน รวมทัง้ จัดให้ สถานที่ให้ ป ลอดจากสิ่งเสพติด ของมึนเมา การพนัน และสิ่งผิ ด
กฎหมาย โดยได้ จดั ให้ มีการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้ จาก
การทํางานอย่างสมํ่าเสมอ
6.2.5 ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้ างแรง
กระตุ้น ในการทํางาน ทัง้ ในรู ปของเงิน เดื อน โบนัส และค่าใช้ จ่ายในการดํ าเนิ นงานที่เหมาะสมตาม
ระเบียบของบริ ษัทฯ และส่งเสริ มให้ เข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
และสร้ างเสริ มคุณธรรมในการปฏิบตั ิงานและดําเนินชีวิต
6.2.6 สือ่ สารข้ อมูลข่าวสารในด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร ให้ พนักงานได้ รับทราบอย่างสมํา่ เสมอ
6.2.7 รับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ รวมทังส่
้ งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร
6.2.8 จัดให้ มีช่องทางในการร้ องเรี ยน ในกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม หรื อแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่ องที่อาจเป็ น
การกระทําที่ผิดกฎหมาย รวมถึงจัดให้ มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
6.2.9 ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมทังภายในและภายนอกเพื
้
่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงาน
องค์กร และสังคม
6.3 ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ กําหนดให้ ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทังภาครั
้
ฐและเอกชนด้ วยความรับผิดชอบในการจัดหาสินค้ า
และบริ ก ารที่ มี คุณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน ตรงตามความต้ อ งการและสร้ างความพึ ง พอใจให้ กับ ลูก ค้ า โดยมี
แนวปฏิบตั ิดงั นี ้
6.3.1 จัดหาและส่งมอบสินค้ าและบริ ก ารให้ เป็ นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานกํ ากับที่ กําหนด ตรงตาม
ข้ อตกลงกับลูกค้ า ในราคาที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
6.3.2 รับประกันสินค้ า ภายใต้ เงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนด
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6.3.3 มีระบบและกระบวนการในการรับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า เกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัยของ
สินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ และมีระบบการบริ หารจัดการเพื่อให้ มีการดําเนินการ
แก้ ไขปั ญหาจากข้ อร้ องเรี ยนได้ อย่างรวดเร็ ว
6.3.4 มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ าอย่างปลอดภัยและมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้ า และไม่นํา
ข้ อมูลของลูกค้ าไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
6.3.5 ให้ ข้อมูล ข่าวสาร และคําแนะนําที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ต่อลูกค้ า ในผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทฯ และ
กลุม่ บริ ษัทฯ รวมทังจั
้ ดให้ มีช่องทางการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การให้ ลกู ค้ าได้ รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง
6.4 ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า / เจ้ าหนี ้
6.4.1 ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ กําหนดให้ ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมของ
ทังสองฝ่
้
าย และหลีกเลีย่ งสถานการณ์ทที่ ําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังต่อไปนี ้
-

มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้

-

มีบคุ ลากร เครื่ องจักร อุปกรณ์ สินค้ า การบริ การ คลังสินค้ า สถานภาพทางการเงิน และ
ประวัติการดําเนินกิจการที่นา่ เชื่อถือ

-

มีผลงานน่าพอใจ ทังด้
้ านคุณ ภาพสินค้ า การบริ การ การส่งมอบตามกํ าหนดเวลาการ
ให้ บริ การหลังการขาย การรับประกัน หรื อเงื่อนไขอื่น ๆ ในการทําธุรกรรมตามที่ตกลง
ร่วมกัน

-

เป็ นคู่ค้าที่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และไม่มีประวัติต้องห้ ามในการ
ทําการค้ าอันเนื่องจากการกระทําทุจริ ต หรื อประวัติการละทิ ้งงาน หรื ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อ
บริ ษัทต้ องห้ ามของทางราชการและเอกชน

(2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันกับคูค่ ้ า ลูกหนี ้ และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ อย่างเคร่งครัด
(3) ไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(4) การรับหรื อให้ สงิ่ ของหรื อผลประโยชน์อื่นใด ให้ เป็ นไปตามโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยม
โดยไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
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6.4.2 ความรับผิดชอบต่ อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบายยึดมัน่ ในการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี ้รวมถึงเจ้ าหนี ้คํ ้าประกันตามเงื่อนไขต่าง ๆ
ดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรี ยบต่อเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทฯ
(2) ไม่ปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งสําคัญใดๆ ที่อาจทําให้ เจ้ าหนี ้ได้ รับความเสียหาย
(3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้ าหนี ้อย่างถูกต้ อง ในกรณีที่มีเหตุสาํ คัญอัน
ส่ง ผลกระทบต่ อ สถานะการเงิ น และความสามารถในการชํ า ระหนี ท้ ี่ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระอย่ า งมี
นัยสําคัญ บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบเพื่อร่ วมกันหาวิธีป้องกันหรื อแก้ ไขเพื่อ
ไม่ให้ เกิดความเสียหาย และจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญาสินเชื่อทังหลายเกี
้
่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างเคร่งครัด ซึง่ กรณีที่บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาทางการเงิน หรื อเหตุสําคัญ
อันส่งผลกระทบต่อสถานะการเงิ นและความสามารถในการชํ าระหนี ท้ ี่ถึงกํ าหนดชํ าระอย่างมี
นัยสําคัญนัน้ บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ จะกําหนดให้ มีแผนการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน ซึง่ คํานึงถึง
ความเป็ นธรรมต่อเจ้ าหนี ้และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยให้ ฝ่ายบริ หารจัดการมีหน้ าที่รายงานการ
แก้ ไขปั ญหาให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างต่อเนื่อง
(4) กรณี ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขข้ อ ใดได้ ต้ อ งรี บ แจ้ งให้ เจ้ า หนี ท้ ราบล่ว งหน้ า เพื่ อ ร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา โดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
(5) ชําระคืนเงินกู้และ/หรื อดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้อย่างครบถ้ วนและตรงตามกําหนดเวลาที่ได้ ตกลงไว้
(6) ไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็ นการทุจริ ตทางการค้ ากับเจ้ าหนี ้
(7) ไม่ให้ ความร่วมมือหรื อสนับสนุนบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ที่ทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคม
หรื อความมัน่ คงของประเทศ
6.5 ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ กํ า หนดให้ ป ฏิ บัติ ต่อ คู่แ ข่งทางการค้ า ภายใต้ ก รอบแห่ง กฎหมายเกี่ ย วกับ หลัก
ปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้ า โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
6.5.1

ปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้ า

6.5.2

ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่เหมาะสม

6.5.3

ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า

6.5.4

ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอย่างเคร่งครัด
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6.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมในองค์ กร
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ถือปฏิบตั ิด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ และตามระบบมาตรฐานสากล
บริ ษั ทฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ส่งเสริ มให้ ค วามปลอดภัยเป็ นวาระสําคัญ โดยจัด ทําข้ อกํ าหนด ความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้ อมในองค์ กร ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และมาตรฐานสากล บุคลากรของ
บริ ษั ทฯ ต้ องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้ อกํ าหนด มาตรฐาน และคู่มื อด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัดโดยต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมด้ าน ความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิง่ แวดล้ อม ตามที่องค์กรกําหนด
บริ ษัทฯ จะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การ
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน ทรัพย์สินสูญหายหรื อเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การ
ปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิด พลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิ ดขึน้ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํ างานที่
ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ รวมไปถึงมีการซักซ้ อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็ น
ประจํ า ทัง้ นี ้ ถื อเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของผู้บ ริ หารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ หรื ออุบัติการณ์ โดย
ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่กําหนดไว้
6.7 ความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคํานึงถึง
ชุมชนใกล้ เคียง การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี ้
6.7.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
6.7.2 สนับสนุนและให้ ความร่วมมือสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็กและเยาวชน รวมไปถึง
การเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับการพัฒนาชุมชน ตามที่บริ ษัทฯ เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ การบริ จาคหรื อการให้ นนั ้ จะต้ องไม่ขดั ต่อหลักการปฏิบตั ิเรื่ อง นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ที่บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้
6.7.3 บริ ห ารงานโดยมี เป้ า หมายในการป้ อ งกัน ไม่ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อมทบทวนและ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอว่าส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมหรื อไม่
6.7.4 เลือกใช้ เทคโนโลยี และขันตอนการดํ
้
าเนินงานต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยคํานึงถึงการ
ควบคุมปริ มาณมลพิษและการบําบัดมลพิษก่อนนําไปทิ ้ง
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6.7.5 มุง่ เน้ นการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ พลังงานในบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการให้ ความรู้และฝึ กอบรมให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานเพื่อรับทราบ และปฏิบตั ิตามอยู่
เป็ นประจํา
นอกเหนือนี ้แล้ ว ผู้มีส่วนได้ เสียจากการกระทําความผิดหรื อถูกละเมิดสิทธิของตนสามารถแสดงความคิดเห็น
ร้ องเรี ยน หรื อเสนอเรื่ องสําคัญอื่น ๆ ได้ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบในการรับข้ อคิดเห็นและเรื่ องราวร้ องทุกข์จากพนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่ องที่
มีนยั สําคัญไปยังคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบต่อไป โดยผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่
จะร้ องเรี ยน พร้ อมชื่ อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ สามารถติดต่อได้ ของผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน และส่งมายัง
ช่องทางการรับเรื่ องช่องทางใดช่องทางหนึง่ ดังนี ้
1) แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com
2) แจ้ งผ่านช่องทาง เว็บไซด์ของบริ ษัทฯ www.gunkul.com
หัวข้ อ “ช่องทางการร้ องเรี ยน”
3) แจ้ งผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
4) แจ้ งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ”
(ตังอยู
้ ภ่ ายในบริ ษัท : เปิ ดกล่องได้ เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)
ทังนี
้ ้ ผู้ร้องเรี ยนดังกล่าวจะได้ รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้ อมูลส่วนตัวไว้ เป็ นความลับ
6.8 แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญ และตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล
เพื่อให้ มั่นใจว่าการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิ มนุษยชน และสิทธิ ในที่ทํางาน จึงได้
กําหนดแนวปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
6.8.1 บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานใช้ สิทธิ ของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตาม
กฎหมาย
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6.8.2 บริ ษัทฯ จะรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสขุ ภาพ ประวัติการทํางานและ
อื่น ๆ ของพนักงาน กรณี การเปิ ดเผยหรื อการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทําได้
ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นนั ้ เว้ นแต่ได้ กระทําไปตามระเบียบบริ ษัทหรื อตามคําสัง่ ของ
เจ้ าพนักงานผู้มีอํานาจหรื อตามกฎหมาย
6.8.3 บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่เป็ นการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล
6.8.4 พนักงานทุกคนจะไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามไม่วา่ จะเป็ นทางวาจา หรื อการกระทํา
ต่อ ผู้อื่ น บนพื น้ ฐานของวัฒ นธรรม เชื อ้ ชาติ เพศ ภาษา ศาสนา การศึก ษา สถานะทางสังคม อายุ
สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ/หรื อการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและ
จิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรู ปแบบการทํางาน ซึ่งบริ ษัทฯ จะเน้ นยํ ้าไม่ให้ พนักงานแต่ละคน
มองข้ ามความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างหรื อเป็ นแนวคิดแปลกใหม่
6.8.5 บริ ษัทฯ จะสอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้ า
ข่าย ละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องรายงานให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบ
ทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับ
ผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางร้ องทุกข์ที่กําหนดไว้
6.8.6 บริ ษั ทฯ จะให้ ค วามเป็ น ธรรมและคุ้มครองบุค คลที่แจ้ งเรื่ องการละเมิด สิท ธิ ม นุษ ยชนที่เกี่ ยวข้ องกับ
บริ ษั ท ฯ โดยใช้ มาตรการคุ้ม ครองผู้ร้องเรี ย น หรื อ ผู้ที่ ให้ ค วามร่ วมมื อในการรายงานการละเมิ ดสิท ธิ
มนุ ษ ยชนตามที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ น “นโยบายต่ อ ต้ านการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น และการแจ้ งเบาะแสหรื อ
ข้ อร้ องเรี ยน”
6.8.7 ผู้กระทําการละเมิดจะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ และอาจได้ รับ
โทษตามกฎหมายหากการกระทํานันละเมิ
้
ดต่อกฎหมายด้ วย

7 วินัย
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่ องจริ ยธรรมทางธุรกิจฉบับนี ้ รวมทังนโยบายและ
้
ระเบียบปฏิบตั ิใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด การไม่ปฏิบตั ิตามถือเป็ นการกระทําผิดวินยั ตามระเบียบของบริ ษัทฯ
และกลุม่ บริ ษัทฯ

8 การทบทวนนโยบาย
กําหนดให้ มีการทบทวนนโยบายฉบับนี ้อย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําทุกปี
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ ไข /
ทบทวน)

วันที่

ส่ วนที่แก้ ไข / ทบทวน

OMD
2551/09

1.0

27 ต.ค. 2551

จัดทําใหม่

OMD
2560/01

2.0

7 ก.พ. 2560

ปรับปรุงทังฉบั
้ บ

OMD
2560/12

3.0

25 ธ.ค. 2560

ทบทวน

OMD
2561/04

4.0

23 ก.พ. 2561

ทบทวน

OMD
2561/06

5.0

19 พ.ย. 2561

ทบทวน

OMD
2563/05

6.0

2 มี.ค. 2563

ทบทวน

เหตุผลที่แก้ ไข / ทบทวน

กําหนด
วันที่ยกเลิก
7 ก.พ. 2560

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกํากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

25 ธ.ค. 2560

23 ก.พ. 2561

19 พ.ย. 2561

2 มี.ค. 2563

-
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