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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ

ดว้ยความเป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

 คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ัดท า “นโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร

จัดการระบบขององคก์รตามหลกับรรษัทภิบาลที่สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว

ใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถ

ในการแข่งขนัของบรษิัทฯ และกลุม่บรษิัทฯ ใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน 

        24 กมุภาพนัธ ์2564 
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1. บทน ำ  

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานที่ชอบธรรมตามหลักสากล บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่สนับสนุนให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมีความเขา้ใจในนโยบายการบริหารกิจการซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ศีลธรรมอนัดีต่อสงัคมและประชาชน ตามที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดไว ้โดยเนือ้หาของแนวปฏิบัติ

ดงักล่าวมุ่งหมายใหค้รอบคลมุถึงการกระท าของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมทัง้ความสมัพนัธข์องกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะยึดถือตามแนวปฏิบัตินีแ้ละใชบ้ังคับอย่าง

เครง่ครดั  

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับหลกัจรยิธรรม นอกเหนือจากองคป์ระกอบทางธุรกิจและ

หลกัปฏิบตัิตามกฎหมาย 

2. เพื่อสรา้งและรกัษาความสัมพันธ์และความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนักงาน  

ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่ง สงัคม ชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้ผูม้ีส่วนรว่ม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนร์ว่มกนั 

3. เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการและแนวทางการปฏิบัติต่อผลประโยชนส่์วนตัวของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

รวมทัง้ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ โดยไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4. เพื่อสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยัในสขุภาพการท างาน ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการป้องกันทรพัยสิ์น

ขององคก์ร 

3. วิสัยทัศน ์พันธกิจ ขององคก์ร  

วิสัยทัศน ์

เป็นผูน้  าดา้นธุรกิจพลงังานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ดว้ยเทคโนโลยีชัน้น าเพื่อพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐานอย่างยั่งยืน 
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พันธกิจ 

1. ดา้นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  

จดัสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนท่ีไดม้าตรฐาน และมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยใหค้วามส าคญัต่อสงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2. ดา้นการขาย 

จดัหาอุปกรณส์ าหรบัระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภณัฑป์ระหยดัพลังงาน และช่องทางการจ าหน่าย รวมถึง

การใหบ้รกิารท่ีตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

3. ดา้นเทคโนโลยี 

พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการและการผลิต เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานและลดตน้ทนุ 

4. ดา้นผลตอบแทน 

สรา้งผลตอบแทนสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนรว่มทกุฝ่าย 

5. ดา้นบคุลากร 

พฒันาศกัยภาพของบคุลากร ใหเ้พิ่มขีดความรูค้วามสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล 

6. ดา้นการจดัการ 

จดัโครงสรา้งและบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมขององค์กร โดยยึดถือเป็นแนวทางการ

ปฏิบตัิงานในหนา้ที่อย่างเครง่ครดั   

4.1 กำรปฏิบัติตำมจริยธรรมองคก์ร 

4.1.1 บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ มุ่งหวงัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ทุกคน

ไดอ้่าน เขา้ใจ และยึดถือปฏิบตัิตามนโยบายเรื่องจรยิธรรมทางธุรกิจที่บรษิัทฯ ไดก้ าหนดขึน้ 

4.1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรรายงานให้ผู้ควบคุมดูแลบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รบัทราบถึง

ปัญหาที่เกิดขึน้ในการบังคบัใชร้วมถึงค าแนะน าเพื่อการปรบัปรุงและพฒันานโยบายเรื่องจริยธรรมทาง

ธุรกิจฉบบันี ้ 
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4.2 แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ 

4.2.1 ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

4.2.2 ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และ เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัทฯ และ         

กลุ่มบรษิัทฯ    

4.2.3 มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส ซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นธรรม 

4.2.4 ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์ร ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม    

ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

4.2.5 ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและรกัษาผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

4.2.6 สรา้งระบบงานที่รดักุม เพื่อป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยสอบทานผ่านระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน  

4.2.7 ก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทั่วทั้งองคก์ร มีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น 

และการรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4.2.8 ส่งเสริมและสรา้งจิตส านึกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติตามหลัก

บรรษัทภิบาล รวมทัง้การพฒันาชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนขององคก์ร  

4.2.9 เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมีช่องทางในการรอ้งเรียนและรบัฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ครอง      

ผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส 

4.3 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น  

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสัตยส์จุริต เป็นธรรม และโปร่งใส ยึดมั่นในความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม รวมถึงการปฏิบตัิตามนโยบายเรื่องการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ

เรื่องจรยิธรรมทางธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิในการท างานของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั 

เพื่อส่งเสรมิใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัท

จึงได้จัดท า “นโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน” โดยห้าม

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลกูจา้งกระท าการอันใดที่เป็นการเก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่นในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้สินบนแก่บุคคลหรือองค์กร             

ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน และมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลับ 

เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ เป็นไปดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม 
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5 จริยธรรมของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

5.1 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงาน

ก ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.2 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชนแ์ละกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ไดก้ าหนดขอ้ควรปฏิบตัิไวด้งันี ้

5.2.1 หลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บับรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ  

5.2.2 กรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการนัน้ เพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ใหท้ ารายการนัน้เสมือนการ

ท ารายการกบับคุคลภายนอกที่มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัท่ีวิญญชูนพึงกระท ากบัคู่สญัญา

ทั่วไป  

5.2.3 หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน หรือที่ปรกึษาในองคก์รอื่น ที่ขดัต่อ

ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ  

5.2.4 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใชข้อ้มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน บุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

และบุคคลภายนอก รวมถึงข้อมูลที่ไม่ไดม้ีการเปิดเผยสู่สาธารณชนภายใตก้ฎเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง

กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

5.2.5 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เปิดเผยขอ้มลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

ต่อบุคคลภายนอก รวมถึงภายหลังเมื่อพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานไปแลว้ เป็น

เวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

5.2.6 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ที่รบัทราบขอ้มูลภายในที่มีนัยส าคัญที่อาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาซือ้ขายหลักทรพัย ์จะตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ตามช่วงเวลาและรายละเอียด       

ที่ก าหนดไวใ้น “นโยบายเรื่องการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี”     

5.2.7 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งใชท้รพัยากรของบริษัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

ต่อบรษิัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และไม่ใชท้รพัยากรของบริษัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ในการก่อใหเ้กิดประโยชน์

ส่วนตน 
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5.2.8 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดท ารายงานรายการที่เก่ียวโยงกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษิัทเป็นรายไตรมาส  

5.2.9 ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามขอ้ก าหนดของส านกังาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานต่อ

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบรษิัทเป็นรายไตรมาส      

5.3 ควำมรับผิดชอบต่อทรัพยส์ินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ  

ทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ หมายถึง สงัหารมิทรพัย ์อสงัหาริมทรพัย ์เทคโนโลยีความรูท้างวิชาการ 

ข้อมูลสิทธิ  ลิขสิทธ์ิ สัญญา สัมปทาน ตลอดจนทรพัยากรอื่นใดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยก าหนด

แนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

5.3.1 ใชท้รพัยสิ์นและทรพัยากรของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ อย่างประหยดั มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สงูสดุ รวมทัง้ดแูลมิใหท้รพัยสิ์นของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ เส่ือมค่าหรือสญูหายโดยมิชอบ  

5.3.2 ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานจัดท าเอกสารต่าง ๆ อันเป็นทรพัยสิ์นของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ดว้ยความ

สจุริต รอบคอบ ระมัดระวงั และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งที่เก่ียวขอ้งกับหลักเกณฑ์ทางบัญชี 

การเงิน หรือหน่วยงานก ากับอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจดัใหม้ีระบบการจดัเก็บรกัษาขอ้มลูเอกสาร และ   

จดัระดบัความส าคญัและความลบัของเอกสาร ใหถ้กูตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้

5.3.3 หากพบความผิดพลาดในการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนใด ๆ ตอ้งแจง้ผูร้บัผิดชอบในหน่วยงานรบัทราบ เพื่อ

ด าเนินการปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีก าหนด  

5.4 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม “นโยบายดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ” ของบรษิัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้กฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง โดยสรุปแนวปฏิบตัิส าหรบั

ผูด้แูลและผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์รดงันี ้

5.4.1 ผูด้แูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร 

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูด้แูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององคก์รไวอ้ย่างชดัเจน โดยแบ่งแยกหนา้ที่ของแต่ละบุคคลภายในฝ่ายงานของผูดู้แลระบบฯ เพื่อให้

เกิดการบริหารจดัการต่อการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร โดยมี

หนา้ที่ดงันี ้ 
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1) รกัษาความมั่นคงและปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้

เป็นไปอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ก าหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ       

ที่รดักมุ เพื่อรกัษาความมั่นคงปลอดภยัในระบบดงักล่าว  

3) จดัใหม้ีการส ารองและทดสอบขอ้มลูที่ส  ารองเก็บไวอ้ย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้จดัท าบันทึกการส ารอง

ขอ้มลู (Operator Logs)  

4) จดัใหม้ีแผนรองรบัสถานการณฉ์กุเฉิน (Contingency Plan)  

5) จดัท าทะเบียนผูใ้ชง้าน รวมทัง้ก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูและระบบขอ้มลูใหเ้หมาะสมกบับทบาท 

อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูใ้ชง้านระบบฯ รวมทัง้ทบทวนสิทธิการเขา้ถึงระบบฯ อย่าง

สม ่าเสมอ 

6) จดัใหม้ีระบบบันทึกและติดตามการใชง้านบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบขอ้มูลที่ส  าคัญ

อย่างสม ่าเสมอ  

7) ก าหนดใหด้ าเนินการถอดถอนหรือระงบัสิทธิการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทนัทีเมื่อมี

ผูใ้ชง้านรายใดลาออก / เปล่ียนต าแหน่งงาน / พกังานชั่วคราว   

8) ส่ือสารแนวปฏิบัติในการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผู้ใ้ชง้านทราบและเขา้ใจ เพื่อให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคข์องการใชง้านท่ีถกูตอ้ง โดยไม่ละเมิดระเบียบ กฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

9) ทบทวนนโยบายฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

นโยบายฯ ที่เป็นปัจจบุนั  

10) จดัใหม้ีการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และระบบการควบคุมภายใน 

โดยหน่วยงานท่ีเป็นอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

11) จดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยจดัระดบัความเส่ียง และก าหนดมาตรการ

หรือวิธีปฏิบตัิในการควบคมุความเส่ียง      

5.4.2 ผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร  

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิไวด้งันี ้ 

1) มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการใชง้านรหสัผ่าน โดยไม่เปิดเผยรหสัผ่านใหผู้อ้ื่นทราบ และควรเปล่ียน

รหสัผ่านตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2) หา้มใชโ้ปรแกรมท่ีมีความเส่ียง หรือติดตัง้ซอฟทแ์วรอ่ื์นใดท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ 
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3) หา้มมิใหต้ิดตัง้ ถอดถอน เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือท าส าเนาซอฟทแ์วรท์ี่เป็นทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ 

และกลุ่มบรษิัทฯ  

4) หา้มใชท้รพัยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่ อ

ประโยชนท์างการคา้ที่เป็นส่วนตวั 

5) หา้มน าเสนอขอ้มลูท่ีผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธ์ิแสดงขอ้ความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ

ขดัต่อศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ ในการใชง้านบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ  

6) หา้มใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อควบคุมคอมพิวเตอรห์รือ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทฯ หรือกลุ่มบรษิัทฯ   

5.5 กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ 

 บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ไดก้ าหนดขอ้ควรปฏิบตัิไวด้งันี ้

5.5.1 สรา้งความตระหนกัใหผู้บ้ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตนใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

ขอ้ผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเก่ียวกับสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาท่ีถูกตอ้ง รวมถึงสิทธิบัตรลิขสิทธ์ิ

ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสิทธ์ิอ่ืน ๆ โดยจะไม่ละเมิดน าสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาที่ถูกตอ้ง

และมีผลบงัคบัใชข้องบคุคลอื่นไปใชใ้นทางทจุรติ 

5.5.2 การใชง้านเครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ จะตอ้งใชซ้อฟตแ์วรต์ามขอ้อนุญาตของเจา้ของลิขสิทธ์ิและ

เฉพาะที่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านจากบริษัทฯ เท่านัน้ เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา

หรือลิขสิทธ์ิ เวน้แต่ว่าการน าขอ้มลูไปใชน้ัน้ ไดร้บัอนุญาตภายใตข้อ้ก าหนดการใชง้านโดยชอบธรรมของ

กฎหมายลิขสิทธ์ิหรือไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของลิขสิทธน์ัน้แลว้ 

5.5.3 ทรพัยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทฯ หรือ

งานที่ใชส้  าหรบับริษัทฯ ทรพัยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิเหล่านัน้ถือเป็นของบริษัทฯ ตอ้งส่งมอบใหก้ับ

บรษิัทฯ ไม่ว่าขอ้มลู ผลงานหรือลิขสิทธ์ิท่ีเก็บไวจ้ะอยู่ในรูปแบบใด ๆ 

5.6 กำรเลีย้งรับรอง กำรรับ หรือกำรให้ของขวัญ  

ให้เป็นไปตาม “นโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน ” และ 

“นโยบายจดัซือ้จดัจา้ง” รวมทัง้ “ตารางอ านาจอนมุตัิ” เพื่อด าเนินการในธุรกรรมดงักล่าว   
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6 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

6.1 ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น    

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว จึงก าหนดใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางต่อไปนี ้ 

6.1.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ ภายใตก้ารตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผล 

บนพืน้ฐานข้อมูลที่เพียงพอ ถูกตอ้ง ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม   

6.1.2 ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ มติที่ประชุม

ผูถื้อหุน้ และ มติคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้นโยบายเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเรื่องจริยธรรม

ทางธุรกิจ  

6.1.3 จดัการ ดูแลทรพัยสิ์นของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการ

บรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล  

6.1.4 รายงานขอ้มลูในดา้นการบริหารจดัการและผลประกอบการของบรษิัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เพื่อ

รบัทราบอย่างสม ่าเสมอตามเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

6.1.5 แจง้ขอ้มลู ข่าวสาร และสารสนเทศของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ ครบถว้น ตามความเป็น

จรงิ และเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และในเวลาที่เหมาะสม  

6.1.6 ดูแลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชนใ์หก้ับตนเองและผู้ที่เก่ียวขอ้งในขอ้มูล

ใดๆ ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือการด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ 

6.1.7 จดัใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนในการกระท าใด ๆ ที่ไม่สจุรติ  

6.1.8 จัดใหม้ีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อ        

ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก  

6.2 ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน  

บรษิัทฯ  และกลุ่มบรษิัทฯ มีนโยบายปฎิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลกัความเท่าเทียมและเสมอภาค 

ทัง้ในเรื่องการจา้งงานและผลตอบแทน การแต่งตัง้ การเล่ือนต าแหน่ง การโยกยา้ย และการพัฒนาศักยภาพ

ควบคู่ไปกบัการพฒันาคณุธรรม โดยก าหนดหลกัเกณฑป์ฏิบตัิต่อพนกังาน ดงันี ้ 
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6.2.1 ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงงาน และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั 

6.2.2 ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสภุาพ ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

6.2.3 ก าหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมโดย

เปรียบเทียบกบัขอ้มลูอตุสาหกรรมเดียวกนั   

6.2.4 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มและสขุอนามยั และจดัระบบการท างานใหพ้นกังานไดร้บัความปลอดภยัทัง้ชวีิต 

สุขภาพ และทรัพยสิ์น รวมทั้งจัดให้สถานที่ให้ปลอดจากส่ิงเสพติด ของมึนเมา การพนัน และส่ิงผิด

กฎหมาย โดยไดจ้ดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงและแนวทางการป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ไดจ้าก

การท างานอย่างสม ่าเสมอ 

6.2.5 ส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจดัผลตอบแทนที่เหมาะสม และสรา้งแรง

กระตุน้ในการท างาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เหมาะสมตาม

ระเบียบของบรษิัทฯ และส่งเสรมิใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างาน 

และสรา้งเสรมิคณุธรรมในการปฏิบตัิงานและด าเนินชีวิต  

6.2.6 ส่ือสารขอ้มลูข่าวสารในดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ใหพ้นกังานไดร้บัทราบอย่างสม ่าเสมอ 

6.2.7 รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการเสนอแนะแนวทางในการ

ปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาปรบัปรุงองคก์ร 

6.2.8 จดัใหม้ีช่องทางในการรอ้งเรียน ในกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรือแจง้เบาะแสเก่ียวกบัเรื่องที่อาจเป็น

การกระท าที่ผิดกฎหมาย รวมถึงจดัใหม้ีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

6.2.9 ส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้รว่มกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างพนกังาน 

องคก์ร และสงัคม  

6.3 ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ   

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ก าหนดใหป้ฏิบตัิต่อลกูคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชนดว้ยความรบัผิดชอบในการจดัหาสินคา้

และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและสรา้งความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมี             

แนวปฏิบตัิดงันี ้

6.3.1 จัดหาและส่งมอบสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานก ากับที่ก าหนด ตรงตาม

ขอ้ตกลงกบัลกูคา้ ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

6.3.2 รบัประกนัสินคา้ ภายใตเ้งื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนด 
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6.3.3 มีระบบและกระบวนการในการรบัขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ เก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของ

สินคา้หรือบริการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และมีระบบการบริหารจัดการเพื่อให้มีการด าเนินการ

แกไ้ขปัญหาจากขอ้รอ้งเรียนไดอ้ย่างรวดเรว็ 

6.3.4 มีระบบการจัดเก็บขอ้มูลของลูกคา้อย่างปลอดภัยและมีมาตรการรกัษาความลบัของลูกคา้ และไม่น า

ขอ้มลูของลกูคา้ไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตนหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

6.3.5 ใหข้อ้มลู ข่าวสาร และค าแนะน าที่ถูกตอ้ง เพียงพอ ต่อลกูคา้ ในผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัทฯ และ

กลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้จดัใหม้ีช่องทางการใหข้อ้มูลเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหล้กูคา้ไดร้บัทราบ

อย่างต่อเนื่อง 

6.4 ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ / เจ้ำหนี ้ 

6.4.1 ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ 

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ก าหนดใหป้ฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงความเป็นธรรมของ

ทัง้สองฝ่าย และหลีกเล่ียงสถานการณท์ี่ท  าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

(1) การพิจารณาคดัเลือกคู่คา้ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีหลกัเกณฑใ์นการ

พิจารณาดงัต่อไปนี ้

- มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได ้

- มีบุคลากร เครื่องจกัร อุปกรณ ์สินคา้ การบรกิาร คลงัสินคา้ สถานภาพทางการเงิน และ

ประวตัิการด าเนินกิจการท่ีน่าเชื่อถือ 

- มีผลงานน่าพอใจ ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ การบริการ การส่งมอบตามก าหนดเวลาการ

ให้บริการหลังการขาย การรบัประกัน หรือเงื่อนไขอื่น  ๆ ในการท าธุรกรรมตามที่ตกลง

รว่มกนั 

- เป็นคู่คา้ที่ไม่มีผลประโยชนข์ัดแยง้กับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีประวตัิตอ้งหา้มในการ

ท าการคา้อนัเนื่องจากการกระท าทุจริต หรือประวตัิการละทิง้งาน หรืออยู่ในบญัชีรายชื่อ

บรษิัทตอ้งหา้มของทางราชการและเอกชน  

(2) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกนักบัคู่คา้ ลกูหนี ้และ/หรือ เจา้หนี ้อย่างเครง่ครดั 

(3) ไม่สนบัสนนุสินคา้หรือการกระท าที่เป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

(4) การรบัหรือใหส่ิ้งของหรือผลประโยชนอ์ื่นใด ใหเ้ป็นไปตามโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม 

โดยไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ 
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6.4.2 ควำมรับผิดชอบต่อเจ้ำหนี ้

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจา้หนีร้วมถึงเจา้หนีค้  า้ประกันตามเงื่อนไขต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ปฏิบตัิต่อเจา้หนีอ้ย่างเสมอภาค เป็นธรรม และโปรง่ใส โดยไม่เอาเปรียบต่อเจา้หนีข้องบรษิัทฯ  

(2) ไม่ปกปิดขอ้มลูหรือขอ้เท็จจรงิส าคญัใดๆ ท่ีอาจท าใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัความเสียหาย 

(3) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ตกลงของสญัญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจา้หนีอ้ย่างถูกตอ้ง ในกรณีที่มีเหตุส าคญัอนั

ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้ที่ถึงก าหนดช าระอย่างมี

นยัส าคญั บริษัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ จะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแกไ้ขเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย และจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในสญัญาสินเชื่อทัง้หลายเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูอย่างเครง่ครดั ซึ่งกรณีที่บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือเหตสุ าคญั

อันส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้ที่ถึงก าหนดช าระอย่างมี

นยัส าคญันัน้ บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ จะก าหนดใหม้ีแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน ซึ่งค านึงถึง

ความเป็นธรรมต่อเจา้หนีแ้ละผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยใหฝ่้ายบริหารจดัการมีหนา้ที่รายงานการ

แกไ้ขปัญหาใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอย่างต่อเนื่อง 

(4) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี ้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วม กัน

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัความสมเหตสุมผล 

(5) ช าระคืนเงินกูแ้ละ/หรือดอกเบีย้ใหก้บัเจา้หนีอ้ย่างครบถว้นและตรงตามก าหนดเวลาที่ไดต้กลงไว ้  

(6) ไม่ด  าเนินการใดๆ อนัเป็นการทจุรติทางการคา้กบัเจา้หนี ้ 

(7) ไม่ใหค้วามรว่มมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองคก์รใดๆ ท่ีท าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสงัคม

หรือความมั่นคงของประเทศ  

6.5 ควำมรับผิดชอบต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ก าหนดให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลัก

ปฏิบตัิการแข่งขนัทางการคา้ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

6.5.1 ปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทางการคา้ 

6.5.2 ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีที่ไม่เหมาะสม 

6.5.3 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

6.5.4 ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยสิ์นทางปัญญาอย่างเครง่ครดั  

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 
 

 
  

นโยบำยเร่ือง : จริยธรรมทำงธุรกิจ 
(Business Ethics Policy) 

เลขที่
เอกสำร  

POL-BOD_64-010 

วันทีเ่ร่ิมใช้ 1 มี.ค. 2564 
อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภำพันธ ์2564 

 
 

ฉบับที ่ 7.0 
หน้ำ   14 / 17 

 

หนา้ที่ 14 ของ 17 

6.6 ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในองคก์ร  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้ม ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และตามระบบมาตรฐานสากล  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระส าคัญ โดยจัดท าข้อก าหนด ความปลอดภัย        

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐานสากล บุคลากรของ

บริษัทฯ ตอ้งศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อก าหนด มาตรฐาน และคู่มือดา้นความปลอดภัย          

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดัโดยตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมดา้น ความปลอดภยั อาชีว   

อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ตามที่องคก์รก าหนด 

บรษิัทฯ จะด าเนินการทกุวิถีทางเพื่อป้องกันความสญูเสียในรูปแบบต่าง ๆ อนัเนื่องมาจากอบุตัิเหต ุอคัคีภยั การ

บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน ทรพัยสิ์นสญูหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรกัษาความปลอดภยั การ

ปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานที่

ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงมีการซักซอ้มแผนการรกัษาความปลอดภัยเป็น

ประจ า ทั้งนี ้ถือเป็นหน้าที่รบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์โดย

ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว ้

6.7 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ควบคู่กับความรบัผิดชอบต่อสังคมโดยค านึงถึง

ชุมชนใกลเ้คียง การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการรกัษาส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ

ดงันี ้

6.7.1  ปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 

6.7.2  สนบัสนุนและใหค้วามรว่มมือส าหรบักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาการเรียนรูข้องเด็กและเยาวชน รวมไปถึง

 การเขา้ไปมีส่วนรว่มกบัการพฒันาชมุชน ตามที่บรษิัทฯ เห็นสมควร 

 ทัง้นี ้การบรจิาคหรือการใหน้ัน้ จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกัการปฏิบตัิเรื่อง นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั่น

 ที่บรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้ 

6.7.3 บริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พรอ้มทบทวนและ

 ประเมินผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มหรือไม่ 

6.7.4 เลือกใชเ้ทคโนโลยี และขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงการ

 ควบคมุปรมิาณมลพิษและการบ าบดัมลพิษก่อนน าไปทิง้ 
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6.7.5   มุ่งเนน้การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนรุกัษ์พลงังานในบรษิัทฯ   

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดม้ีการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานเพื่อรบัทราบ และปฏิบตัิตามอยู่

 เป็นประจ า 

นอกเหนือนีแ้ลว้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียจากการกระท าความผิดหรือถูกละเมิดสิทธิของตนสามารถแสดงความคิดเห็น 

รอ้งเรียน หรือเสนอเรื่องส าคัญอื่น ๆ ไดโ้ดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขณะที่หน่วยงานทรพัยากรบุคคล

รบัผิดชอบในการรบัขอ้คิดเห็นและเรื่องราวรอ้งทกุขจ์ากพนกังาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องที่

มีนยัส าคญัไปยงัคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป โดยผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่

จะรอ้งเรียน พรอ้มชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อไดข้องผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรียน และส่งมายัง

ช่องทางการรบัเรื่องช่องทางใดช่องทางหน่ึง ดงันี ้

1) แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจง้ผ่านช่องทาง เว็บไซดข์องบรษิัทฯ  www.gunkul.com 

 หวัขอ้ “ช่องทางการรอ้งเรียน”    

3) แจง้ผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณียปิ์ดผนึก ถึง 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

   บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

  1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจง้ผ่านช่องทาง  “กล่องรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนการทจุรติคอรร์ปัชั่น”   

 (ตัง้อยู่ภายในบรษิัท : เปิดกล่องไดเ้ฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ  

   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ) 

 ทัง้นี ้ผูร้อ้งเรียนดงักล่าวจะไดร้บัการคุม้ครองและเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนตวัไวเ้ป็นความลบั 

6.8 แนวปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญ และตระหนกัถึงความส าคญัของการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล 

เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิในที่ท  างาน จึงได้

ก าหนดแนวปฏิบตัิไวด้งันี ้

6.8.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญและตาม

กฎหมาย 
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6.8.2 บริษัทฯ จะรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท างานและ   

อื่น ๆ ของพนักงาน กรณีการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะท า ได้

ต่อเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากพนักงานผูน้ั้น เวน้แต่ไดก้ระท าไปตามระเบียบบริษัทหรือตามค าสั่งของ

เจา้พนกังานผูม้ีอ  านาจหรือตามกฎหมาย 

6.8.3 บรษิัทฯ ไม่สนบัสนนุกิจการท่ีเป็นการละเมิดต่อหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

6.8.4 พนกังานทุกคนจะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระท า

ต่อผู้อื่นบนพื ้นฐานของวัฒนธรรม เชื ้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา การศึกษา สถานะทางสังคม อาย ุ

สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณแ์ละ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางรา่งกายและ

จิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการท างาน ซึ่งบรษิัทฯ จะเนน้ย า้ไม่ใหพ้นกังานแต่ละคน

มองขา้มความคิดเห็นของผูอ้ื่นท่ีแตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่ 

6.8.5 บริษัทฯ จะสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้

ข่าย ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ตอ้งรายงานใหผู้บ้ังคับบัญชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบ

ทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษากับ 

ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่รบัผิดชอบผ่านช่องทางรอ้งทกุขท์ี่ก าหนดไว้ 

6.8.6 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับ      

บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุม้ครองผู้รอ้งเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามที่ ได้ก าหนดไว้ใน “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือ             

ขอ้รอ้งเรียน” 

6.8.7 ผูก้ระท าการละเมิดจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้และอาจไดร้บั

โทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ละเมิดต่อกฎหมายดว้ย 

7 วินัย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบัติตามนโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจฉบบันี ้รวมทั้งนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั การไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระท าผิดวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ 

และกลุ่มบรษิัทฯ   

8 กำรทบทวนนโยบำย  

ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุปี 
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บันทกึประวัติกำรแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสำร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 
2551/09 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัท าใหม่  
 
  

 7 ก.พ. 2560 

OMD 
2560/01 

2.0 7 ก.พ. 2560 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  
  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 
2560/12 

3.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

23 ก.พ. 2561 

OMD 
2561/04 

4.0 23 ก.พ. 2561 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 
2561/06 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

2 มี.ค. 2563 

OMD 
2563/05 

6.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-010 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 

 

  




