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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท มี เจตนารมณ์ ส่ ง เสริม ให้บ ริษั ท ฯ และกลุ่ม บริษั ท ฯ เป็ น องค์ก รที่ มี
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
คณะกรรมการบริษัทจึ งได้จัดทา “นโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ ” เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร
จัดการระบบขององค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และสนับ สนุนส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
24 กุมภาพันธ์ 2564
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1. บทนำ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) มีนโยบายหลักในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ชอบธรรมตามหลักสากล บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่สนับสนุนให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจในนโยบายการบริหารกิ จการซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีต่อสังคมและประชาชน ตามที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกาหนดไว้ โดยเนือ้ หาของแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวมุ่งหมายให้ครอบคลุมถึงการกระทาของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมทัง้ ความสัมพันธ์ของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะยึดถือตามแนวปฏิบัตินีแ้ ละใช้บังคับอย่าง
เคร่งครัด

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรม นอกเหนือจากองค์ประกอบทางธุรกิจและ
หลักปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2. เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่ อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน
ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่ง สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ผูม้ ีส่วนร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์รว่ มกัน
3. เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวทางการปฏิบัติต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
รวมทัง้ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในสุขภาพการทางาน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกันทรัพย์สิน
ขององค์กร

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร
วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ าด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิ จระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชนั้ นาเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานอย่างยั่งยืน
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พันธกิจ
1. ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสาคัญต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
2. ด้านการขาย
จัดหาอุปกรณ์สาหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และช่องทางการจาหน่าย รวมถึง
การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. ด้านเทคโนโลยี
พัฒ นาระบบสารสนเทศ รวมทั้งนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริห ารจัด การและการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานและลดต้นทุน
4. ด้านผลตอบแทน
สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนร่วมทุกฝ่ าย
5. ด้านบุคลากร
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เพิ่มขีดความรูค้ วามสามารถในการแข่งขันระดับสากล
6. ด้านการจัดการ
จัดโครงสร้างและบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

4. จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานทุก คนต้อ งปฏิ บัติ ต ามหลัก จริย ธรรมขององค์ก ร โดยยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่อย่างเคร่งครัด
4.1 กำรปฏิบัติตำมจริยธรรมองค์กร
4.1.1 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ทุกคน
ได้อ่าน เข้าใจ และยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กาหนดขึน้
4.1.2 กรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานควรรายงานให้ผู้ควบคุมดูแลบริษั ทฯ และกลุ่มบริษั ทฯ รับทราบถึ ง
ปั ญหาที่เกิดขึน้ ในการบังคับใช้รวมถึงคาแนะนาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนานโยบายเรื่องจริยธรรมทาง
ธุรกิจฉบับนี ้
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4.2 แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ
4.2.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4.2.2 ปฏิ บัติ ต ามนโยบายเรื่ อ งการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ เรื่อ งจริย ธรรมทางธุ รกิ จ ของบริษั ท ฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ
4.2.3 มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต และเป็ นธรรม
4.2.4 คานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์กร ด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4.2.5 ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4.2.6 สร้างระบบงานที่รดั กุม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยสอบทานผ่านระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
4.2.7 กาหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กร มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
และการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4.2.8 ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติตามหลัก
บรรษัทภิบาล รวมทัง้ การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
4.2.9 เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียมีช่องทางในการร้องเรียนและรับฟั งความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ ครอง
ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส
4.3 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม และโปร่งใส ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิในการทางานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
เพื่อส่งเสริมให้การดาเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัท
จึง ได้จัด ท า “นโยบายเรื่อ งการต่ อต้านการทุจริต คอร์รปั ชั่น และการแจ้งเบาะแสหรื อ ข้อ ร้องเรียน” โดยห้า ม
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั่นในรูปแบบ
ต่ างๆ ทั้ง โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม ไม่ ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้สิน บนแก่ บุ ค คลหรือ องค์ก ร
ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับ
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็ นไปด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม
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5 จริยธรรมของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
5.1 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
กากับที่เกี่ยวข้อง
5.2 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้กาหนดข้อควรปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
5.2.1 หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
5.2.2 กรณีท่จี าเป็ นต้องทารายการนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้ทารายการนัน้ เสมือนการ
ทารายการกับบุคคลภายนอกที่มขี อ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทากับคู่สญ
ั ญา
ทั่วไป
5.2.3 ห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ไปเป็ นกรรมการ หุน้ ส่วน หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่น ที่ขดั ต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
5.2.4 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน บุคคลที่เกี่ยวข้อง
และบุคคลภายนอก รวมถึงข้อมูลที่ไม่ ได้มีการเปิ ด เผยสู่สาธารณชนภายใต้กฎเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
5.2.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอก รวมถึงภายหลังเมื่อพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานไปแล้ว เป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5.2.6 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ที่รบั ทราบข้อมูลภายในที่ มีนัยสาคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามช่วงเวลาและรายละเอียด
ที่กาหนดไว้ใน “นโยบายเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี”
5.2.7 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในการก่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนตน
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5.2.8 กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทารายงานรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
5.2.9 กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ผ่ า นเลขานุ ก ารบริ ษั ท และรายงานต่ อ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
5.3 ควำมรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีความรูท้ างวิชาการ
ข้อมูลสิท ธิ ลิขสิ ทธิ์ สัญ ญา สัม ปทาน ตลอดจนทรัพ ยากรอื่น ใดของบริษั ท ฯ และกลุ่ม บริษั ท ฯ โดยกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
5.3.1 ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทัง้ ดูแลมิให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
5.3.2 กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาเอกสารต่าง ๆ อันเป็ นทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความ
สุจริต รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ทั้งที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ทางบัญชี
การเงิน หรือหน่วยงานกากับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูลเอกสาร และ
จัดระดับความสาคัญและความลับของเอกสาร ให้ถกู ต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
5.3.3 หากพบความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานในขัน้ ตอนใด ๆ ต้องแจ้งผูร้ บั ผิดชอบในหน่วยงานรับทราบ เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงให้เป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนด
5.4 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม “นโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปแนวปฏิบตั ิสาหรับ
ผูด้ แู ลและผูใ้ ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรดังนี ้
5.4.1 ผูด้ แู ลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผูด้ แู ลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งแยกหน้าที่ของแต่ละบุคคลภายในฝ่ ายงานของผูด้ ูแลระบบฯ เพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการต่อการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยมี
หน้าที่ดงั นี ้
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1) รักษาความมั่นคงและปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2) กาหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
ที่รดั กุม เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบดังกล่าว
3) จัดให้มีการสารองและทดสอบข้อมูลที่สารองเก็บไว้อย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ จัดทาบันทึกการสารอง
ข้อมูล (Operator Logs)
4) จัดให้มีแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน (Contingency Plan)
5) จัดทาทะเบียนผูใ้ ช้งาน รวมทัง้ กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับบทบาท
อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานระบบฯ รวมทัง้ ทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบฯ อย่าง
สม่าเสมอ
6) จัดให้มีระบบบันทึกและติดตามการใช้งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูลที่สาคัญ
อย่างสม่าเสมอ
7) กาหนดให้ดาเนินการถอดถอนหรือ ระงับสิทธิการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อมี
ผูใ้ ช้งานรายใดลาออก / เปลี่ยนตาแหน่งงาน / พักงานชั่วคราว
8) สื่อสารแนวปฏิบัติในการใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ผูใ้ ช้งานทราบและเข้าใจ เพื่อให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ถกู ต้อง โดยไม่ละเมิดระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
9) ทบทวนนโยบายฯ อย่ างน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมทั้ง ปรับ ปรุ งขั้น ตอนการปฏิ บัติ งานให้เป็ น ไปตาม
นโยบายฯ ที่เป็ นปั จจุบนั
10) จัดให้มีการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และระบบการควบคุมภายใน
โดยหน่วยงานที่เป็ นอิสระอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
11) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจัดระดับความเสี่ยง และกาหนดมาตรการ
หรือวิธีปฏิบตั ิในการควบคุมความเสี่ยง
5.4.2 ผูใ้ ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
1) มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการใช้งานรหัสผ่าน โดยไม่เปิ ดเผยรหัสผ่านให้ผอู้ ื่นทราบ และควรเปลี่ยน
รหัสผ่านตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2) ห้ามใช้โปรแกรมที่มีความเสี่ยง หรือติดตัง้ ซอฟท์แวร์อื่นใดที่ไม่มีลิขสิทธิ์
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3) ห้ามมิให้ติดตัง้ ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทาสาเนาซอฟท์แวร์ท่เี ป็ นทรัพย์สินของบริษัทฯ
และกลุ่มบริษัทฯ
4) ห้ามใช้ทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่ อ
ประโยชน์ทางการค้าที่เป็ นส่วนตัว
5) ห้ามนาเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์แสดงข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ
ขัดต่อศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ ในการใช้งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
6) ห้ามใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ
5.5 กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้กาหนดข้อควรปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
5.5.1 สร้างความตระหนักให้ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ข้อผูกพัน ตามสัญ ญาทั้งหมดเกี่ ย วกับ สิทธิ ในทรัพ ย์สินทางปั ญ ญาที่ ถูกต้อง รวมถึงสิทธิ บัตรลิขสิท ธิ์
ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ โดยจะไม่ละเมิดนาสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้อง
และมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางทุจริต
5.5.2 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท ฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์และ
เฉพาะที่ได้รบั อนุญาตให้ใช้งานจากบริษัท ฯ เท่านัน้ เพื่อป้องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
หรือลิขสิทธิ์ เว้นแต่ว่าการนาข้อมูลไปใช้นนั้ ได้รบั อนุญาตภายใต้ขอ้ กาหนดการใช้งานโดยชอบธรรมของ
กฎหมายลิขสิทธิ์หรือได้รบั อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์นนั้ แล้ว
5.5.3 ทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ หรือ
งานที่ใช้สาหรับบริษัท ฯ ทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์เหล่านัน้ ถือเป็ นของบริษัทฯ ต้องส่งมอบให้กับ
บริษัทฯ ไม่ว่าข้อมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ท่เี ก็บไว้จะอยู่ในรูปแบบใด ๆ
5.6 กำรเลีย้ งรับรอง กำรรับ หรือกำรให้ของขวัญ
ให้เป็ น ไปตาม “นโยบายเรื่อ งการต่ อ ต้านการทุ จ ริต คอร์รัป ชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรีย น” และ
“นโยบายจัดซือ้ จัดจ้าง” รวมทัง้ “ตารางอานาจอนุมตั ิ” เพื่อดาเนินการในธุรกรรมดังกล่าว
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6 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
6.1 ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว จึงกาหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
6.1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต ภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล
บนพืน้ ฐานข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
6.1.2 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มติท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ และ มติคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ นโยบายเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี และเรื่องจริยธรรม
ทางธุรกิจ
6.1.3 จัดการ ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
6.1.4 รายงานข้อมูลในด้านการบริหารจัดการและผลประกอบการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้ผถู้ ือหุน้ เพื่อ
รับทราบอย่างสม่าเสมอตามเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
6.1.5 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ ครบถ้วน ตามความเป็ น
จริง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และในเวลาที่เหมาะสม
6.1.6 ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ ท่ีเกี่ยวข้องในข้อมูล
ใดๆ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือการดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
6.1.7 จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในการกระทาใด ๆ ที่ไม่สจุ ริต
6.1.8 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษั ทฯ และกลุ่ มบริษัทฯ ในหลากหลายช่องทาง เพื่ อ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
6.2 ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายปฎิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค
ทัง้ ในเรื่องการจ้างงานและผลตอบแทน การแต่งตัง้ การเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม โดยกาหนดหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิต่อพนักงาน ดังนี ้
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6.2.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6.2.2 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนตามหลักสิทธิมนุษยชน
6.2.3 ก าหนดเงื่อ นไขการจ้า งงานที่ เป็ น ธรรม รวมทั้ง ก าหนดค่ า ตอบแทน และสวัส ดิ ก ารที่ เหมาะสมโดย
เปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน
6.2.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย และจัดระบบการทางานให้พนักงานได้รบั ความปลอดภัยทัง้ ชีวิต
สุขภาพ และทรัพย์สิน รวมทั้งจัดให้สถานที่ ให้ป ลอดจากสิ่งเสพติด ของมึนเมา การพนัน และสิ่งผิ ด
กฎหมาย โดยได้จดั ให้มีการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้จาก
การทางานอย่างสม่าเสมอ
6.2.5 ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรง
กระตุน้ ในการทางาน ทั้งในรู ปของเงิน เดื อน โบนัส และค่ าใช้จ่ายในการด าเนิ นงานที่เหมาะสมตาม
ระเบียบของบริษัทฯ และส่งเสริมให้เข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน
และสร้างเสริมคุณธรรมในการปฏิบตั ิงานและดาเนินชีวิต
6.2.6 สื่อสารข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ให้พนักงานได้รบั ทราบอย่างสม่าเสมอ
6.2.7 รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร
6.2.8 จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน ในกรณีท่ไี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่ องที่อาจเป็ น
การกระทาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงจัดให้มีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
6.2.9 ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงาน
องค์กร และสังคม
6.3 ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กาหนดให้ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทัง้ ภาครัฐและเอกชนด้วยความรับผิดชอบในการจัดหาสินค้า
และบริก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ม าตรฐาน ตรงตามความต้อ งการและสร้า งความพึ ง พอใจให้กั บ ลูก ค้า โดยมี
แนวปฏิบตั ิดงั นี ้
6.3.1 จัดหาและส่งมอบสินค้าและบริก ารให้เป็ นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานกากับที่ กาหนด ตรงตาม
ข้อตกลงกับลูกค้า ในราคาที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
6.3.2 รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนด
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6.3.3 มีระบบและกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เกี่ยวกับ คุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของ
สินค้าหรือบริการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และมีระบบการบริหารจัดการเพื่อให้มีการดาเนินการ
แก้ไขปั ญหาจากข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
6.3.4 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นา
ข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องโดยมิชอบ
6.3.5 ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร และคาแนะนาที่ถูกต้อง เพียงพอ ต่อลูกค้า ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ จัดให้มีช่องทางการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการให้ลกู ค้าได้รบั ทราบ
อย่างต่อเนื่อง
6.4 ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ / เจ้ำหนี้
6.4.1 ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กาหนดให้ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมของ
ทัง้ สองฝ่ าย และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ที าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) การพิจารณาคัดเลือกคู่คา้ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังต่อไปนี ้
-

มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้

-

มีบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ สินค้า การบริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และ
ประวัติการดาเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ

-

มีผลงานน่าพอใจ ทั้งด้านคุณ ภาพสินค้า การบริการ การส่งมอบตามกาหนดเวลาการ
ให้บริการหลังการขาย การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการทาธุรกรรมตามที่ตกลง
ร่วมกัน

-

เป็ นคู่คา้ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีประวัติตอ้ งห้ามในการ
ทาการค้าอันเนื่องจากการกระทาทุจริต หรือประวัติการละทิง้ งาน หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อ
บริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน

(2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันกับคู่คา้ ลูกหนี ้ และ/หรือ เจ้าหนี ้ อย่างเคร่งครัด
(3) ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
(4) การรับหรือให้สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด ให้เป็ นไปตามโอกาสหรือเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยม
โดยไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
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6.4.2 ควำมรับผิดชอบต่อเจ้ำหนี้
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายยึดมั่นในการปฏิบัติ ต่อเจ้าหนีร้ วมถึงเจ้าหนีค้ า้ ประกัน ตามเงื่อนไขต่าง ๆ
ดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบต่อเจ้าหนีข้ องบริษัทฯ
(2) ไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสาคัญใดๆ ที่อาจทาให้เจ้าหนีไ้ ด้รบั ความเสียหาย
(3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ ย่างถูกต้อง ในกรณีท่ีมีเหตุสาคัญอัน
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานะการเงิ น และความสามารถในการช าระหนี ้ท่ี ถึ ง ก าหนดช าระอย่ า งมี
นัยสาคัญ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหาย และจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญาสินเชื่อทัง้ หลายเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรณีท่บี ริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ประสบปั ญหาทางการเงิน หรือเหตุสาคัญ
อันส่งผลกระทบต่ อสถานะการเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้ท่ีถึงกาหนดชาระอย่างมี
นัยสาคัญนัน้ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะกาหนดให้มีแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน ซึ่งคานึงถึง
ความเป็ นธรรมต่อเจ้าหนีแ้ ละผูม้ ีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ าย โดยให้ฝ่ายบริหารจัดการมีหน้าที่รายงานการ
แก้ไขปั ญหาให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง
(4) กรณี ไม่ สามารถปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขข้อ ใดได้ ต้อ งรีบ แจ้งให้เจ้า หนี ้ท ราบล่ ว งหน้า เพื่ อ ร่วม กั น
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
(5) ชาระคืนเงินกูแ้ ละ/หรือดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีอ้ ย่างครบถ้วนและตรงตามกาหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
(6) ไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็ นการทุจริตทางการค้ากับเจ้าหนี ้
(7) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทาธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็ นภัยต่อสังคม
หรือความมั่นคงของประเทศ
6.5 ควำมรับผิดชอบต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
บริษั ท ฯ และกลุ่ม บริษั ท ฯ ก าหนดให้ป ฏิ บัติ ต่ อ คู่แ ข่ งทางการค้า ภายใต้ก รอบแห่ ง กฎหมายเกี่ ย วกับ หลัก
ปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
6.5.1

ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้า

6.5.2

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีท่ไี ม่เหมาะสม

6.5.3

ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

6.5.4

ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเคร่งครัด
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6.6 ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในองค์กร
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และตามระบบมาตรฐานสากล
บริษั ทฯ และกลุ่ม บริษั ท ฯ ส่งเสริมให้ค วามปลอดภัยเป็ นวาระสาคัญ โดยจัด ทาข้อก าหนด ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในองค์กร ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล บุคลากรของ
บริษั ทฯ ต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกาหนด มาตรฐาน และคู่มื อด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยต้องเข้ารับการฝึ กอบรมด้าน ความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามที่องค์กรกาหนด
บริษัทฯ จะดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยจากการทางาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การ
ปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิด พลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็ น
ประจา ทั้งนี ้ ถื อเป็ นหน้าที่รบั ผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์โดย
ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่กาหนดไว้
6.7 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคานึงถึง
ชุมชนใกล้เคียง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี ้
6.7.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
6.7.2 สนับสนุนและให้ความร่วมมือสาหรับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชน รวมไปถึง
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชน ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
ทัง้ นี ้ การบริจาคหรือการให้นนั้ จะต้องไม่ขดั ต่อหลักการปฏิบตั ิเรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้
6.7.3 บริห ารงานโดยมี เป้ า หมายในการป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม พร้อ มทบทวนและ
ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่
6.7.4 เลือกใช้เทคโนโลยี และขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงการ
ควบคุมปริมาณมลพิษและการบาบัดมลพิษก่อนนาไปทิง้
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6.7.5 มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรกั ษ์พลังงานในบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้มีการให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานเพื่อรับทราบ และปฏิบตั ิตามอยู่
เป็ นประจา
นอกเหนือนีแ้ ล้ว ผูม้ ีส่วนได้เสียจากการกระทาความผิด หรือถูกละเมิดสิทธิของตนสามารถแสดงความคิดเห็น
ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญอื่น ๆ ได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องที่
มีนยั สาคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป โดยผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่
จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ี สามารถติดต่อได้ของผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน และส่งมายัง
ช่องทางการรับเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี ้
1) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com
2) แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.com
หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
3) แจ้งผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณียป์ ิ ดผนึก ถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิรล์ แบงก์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
4) แจ้งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชั่น”
(ตัง้ อยู่ภายในบริษัท : เปิ ดกล่องได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)
ทัง้ นี ้ ผูร้ อ้ งเรียนดังกล่าวจะได้รบั การคุม้ ครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็ นความลับ
6.8 แนวปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญ และตระหนักถึงความสาคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล
เพื่อให้ม่ ันใจว่าการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิ มนุษยชน และสิทธิในที่ทางาน จึงได้
กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
6.8.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตาม
กฎหมาย

หน้าที่ 15 ของ 17

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบำยเรื่อง : จริยธรรมทำงธุรกิจ
(Business Ethics Policy)
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564

POL-BOD_64-010
เลขที่
เอกสำร
วันทีเ่ ริ่มใช้ 1 มี.ค. 2564
ฉบับที่
7.0
หน้ำ
16 / 17

6.8.2 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางานและ
อื่น ๆ ของพนักงาน กรณี การเปิ ดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทาได้
ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากพนักงานผูน้ ั้น เว้นแต่ได้กระทาไปตามระเบียบบริษัทหรือตามคาสั่งของ
เจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจหรือตามกฎหมาย
6.8.3 บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่เป็ นการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล
6.8.4 พนักงานทุกคนจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็ นทางวาจา หรือการกระทา
ต่ อ ผู้อื่ น บนพื ้น ฐานของวัฒ นธรรม เชื ้อ ชาติ เพศ ภาษา ศาสนา การศึก ษา สถานะทางสังคม อายุ
สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและ
จิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทางาน ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นยา้ ไม่ให้พนักงานแต่ละคน
มองข้ามความคิดเห็นของผูอ้ ื่นที่แตกต่างหรือเป็ นแนวคิดแปลกใหม่
6.8.5 บริษัทฯ จะสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้า
ข่าย ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกั บบริษัทฯ ต้องรายงานให้ผูบ้ ังคับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางร้องทุกข์ท่กี าหนดไว้
6.8.6 บริษั ทฯ จะให้ค วามเป็ น ธรรมและคุ้มครองบุค คลที่แจ้งเรื่องการละเมิด สิท ธิ ม นุษ ยชนที่เกี่ ยวข้องกับ
บริษั ท ฯ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผู้รอ้ งเรีย น หรือ ผู้ท่ี ให้ค วามร่วมมื อในการรายงานการละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนตามที่ ได้ก าหนดไว้ใ น “นโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริต คอร์รัป ชั่ น และการแจ้ ง เบาะแสหรื อ
ข้อร้องเรียน”
6.8.7 ผูก้ ระทาการละเมิดจะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กาหนดไว้ และอาจได้รบั
โทษตามกฎหมายหากการกระทานัน้ ละเมิดต่อกฎหมายด้วย

7 วินัย
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี ้ รวมทั้งนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามถือเป็ นการกระทาผิดวินยั ตามระเบียบของบริษัทฯ
และกลุ่มบริษัทฯ

8 กำรทบทวนนโยบำย
กาหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนีอ้ ย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี
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บันทึกประวัติกำรแก้ไข
เลขที่
เอกสำร

ฉบับที่
(แก้ไข /
ทบทวน)

วันที่

ส่วนทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

OMD
2551/09

1.0

27 ต.ค. 2551

จัดทาใหม่

OMD
2560/01

2.0

7 ก.พ. 2560

ปรับปรุงทัง้ ฉบับ

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

POL-BOD
64-010

7.0

1 มี.ค. 2564

ทบทวน

เหตุผลทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

กำหนด
วันทีย่ กเลิก
7 ก.พ. 2560

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั

25 ธ.ค. 2560

23 ก.พ. 2561

19 พ.ย. 2561

2 มี.ค. 2563

1 มี.ค. 2564

-
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