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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจ

ดว้ยความเป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ภายใตค้วามรบัผิดชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

 คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ัดทาํ “นโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ” เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร

จัดการระบบขององคก์รตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว

ใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และสนบัสนนุส่งเสรมิความสามารถ

ในการแข่งขนัของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน 

        23 กมุภาพนัธ ์2565 
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1. บทนาํ  

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด (มหาชน) มีนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานที่ชอบธรรมตามหลักสากล บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่สนับสนุนใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมีความเขา้ใจในนโยบายการบริหารกิจการซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ศีลธรรมอนัดีต่อสงัคมและประชาชน ตามที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไดมี้การกาํหนดไว ้โดยเนือ้หาของแนวปฏิบติั

ดงักล่าวมุ่งหมายใหค้รอบคลมุถึงการกระทาํของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมทัง้ความสมัพนัธข์องกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะยึดถือตามแนวปฏิบัตินีแ้ละใชบ้ังคับอย่าง

เครง่ครดั  

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรม นอกเหนือจากองคป์ระกอบทางธุรกิจและ

หลกัปฏิบติัตามกฎหมาย 

2. เพื่อสรา้งและรกัษาความสมัพันธแ์ละความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนักงาน  

ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้คูแ่ข่ง สงัคม ชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้ผูมี้สว่นรว่ม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนร์ว่มกนั 

3. เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการและแนวทางการปฏิบติัต่อผลประโยชนส์่วนตวัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

รวมทัง้ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ โดยไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4. เพื่อสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยัในสขุภาพการทาํงาน ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการป้องกันทรพัยสิ์น

ขององคก์ร 

3. วิสัยทศัน ์พันธกิจ ขององคก์ร  

วิสัยทศัน ์

เป็นผูน้าํดา้นธุรกิจพลงังานทดแทน อปุกรณ ์และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทนัสมยั 

เพื่อพัฒนาโครงสรา้งพื ้นฐานให้แข็งแกร่งอย่างยั่ งยืน และเป็นผู้นําด้านธุรกิจกัญชงกัญชาในระดับสากล เพื่อ

เสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตและสขุภาพที่ดี 
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พันธกิจ 

1. ด้านพลังงานทดแทน : มุ่งสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนที่ไดม้าตรฐาน และมีประสิทธิภาพสงูสดุโดยคาํนึงถึง

สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั 

ด้านกัญชงกัญชา : ผลิตกัญชงกัญชาใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GAP และ GMP เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑท์ี่ส่งเสริม

คณุภาพชีวิตในทกุรูปแบบ เพื่อประโยชนส์งูสดุตอ่ผูบ้รโิภค 

2. ด้านการขาย : จัดหาและนาํเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งดา้นระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน 

ผลิตภณัฑก์ญัชงกญัชา และช่องทางการจาํหน่ายรวมถึงการใหบ้รกิารที่ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้  

3. ด้านเทคโนโลยี : พัฒนาระบบสารสนเทศ นาํเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มาเพิ่มประสิทธิภาพการ

บรหิารจดัการ การผลิต การบรกิาร และสรา้งสรรคสิ์นคา้และบรกิารที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของพนัธมิตรทางธุรกิจในทกุรูปแบบ 

4. ด้านผลตอบแทน : สรา้งผลตอบแทนสงูสดุใหก้ับผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและเป็น

ธรรม 

5. ด้านบุคลากร : พฒันาศกัยภาพและเพิ่มความรูค้วามสามารถของบุคลากรใหอ้ยู่ในระดบัสากล สอดคลอ้งกับ

สมรรถนะหลกัขององคก์ร (Core Competency) พรอ้มใส่ใจดแูลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ภายใตห้ลกั

สิทธิมนษุยชน 

6. ด้านการจัดการ : จดัโครงสรา้งธุรกิจและบรหิารจดัการตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี ดว้ยความรบัผิดชอบ

ตอ่เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

4. จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมขององค์กร โดยยึดถือเป็นแนวทางการ

ปฏิบติังานในหนา้ที่อย่างเครง่ครดั   

4.1 การปฏิบัตติามจริยธรรมองคก์ร 

4.1.1 บรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ มุ่งหวงัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ ทกุคน

ไดอ้า่น เขา้ใจ และยดึถือปฏิบติัตามนโยบายเรื่องจรยิธรรมทางธุรกิจที่บรษัิทฯ ไดก้าํหนดขึน้ 

4.1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรรายงานให้ผูค้วบคุมดูแลบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รบัทราบถึง

ปัญหาที่เกิดขึน้ในการบงัคบัใชร้วมถึงคาํแนะนาํเพื่อการปรบัปรุงและพฒันานโยบายเรื่องจริยธรรมทาง

ธุรกิจฉบบันี ้ 
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4.2 แนวทางการดาํเนินธุรกิจ 

4.2.1 ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

4.2.2 ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ ดี และ เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัทฯ และ         

กลุม่บรษัิทฯ    

4.2.3 มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส ซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นธรรม 

4.2.4 คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์ร ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม    

ตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

4.2.5 ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและรกัษาผลประโยชนข์องผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

4.2.6 สรา้งระบบงานที่รดักุม เพื่อป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยสอบทานผ่านระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน  

4.2.7 กาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทั่วทัง้องคก์ร มีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น 

และการรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4.2.8 ส่งเสริมและสรา้งจิตสาํนึกใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติตามหลัก

บรรษัทภิบาล รวมทัง้การพฒันาชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนขององคก์ร  

4.2.9 เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางในการรอ้งเรียนและรบัฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ครอง      

ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส 

4.3 การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน  

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ยึดมั่นในความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายเรื่องการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีและ

เรื่องจรยิธรรมทางธุรกิจ และขอ้พงึปฏิบติัในการทาํงานของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ อย่างเครง่ครดั 

เพื่อส่งเสรมิใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรษัิท

จึงได้จัดทาํ “นโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน” โดยห้าม

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งกระทาํการอนัใดที่เป็นการเก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่นในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รบั ผู้ให้ หรือเสนอให้สินบนแก่บุคคลหรือองค์กร             

ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้กาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน และมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั 

เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ เป็นไปดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม 
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5 จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

5.1 การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง  

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงาน

กาํกบัที่เก่ียวขอ้ง  

5.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชนแ์ละการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ไดก้าํหนดขอ้ควรปฏิบติัไวด้งันี ้

5.2.1 หลีกเล่ียงการทาํรายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บับรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ  

5.2.2 กรณีที่จาํเป็นตอ้งทาํรายการนัน้ เพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ ใหท้าํรายการนัน้เสมือนการ

ทาํรายการกบับคุคลภายนอกที่มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญ�ชูนพงึกระทาํกบัคูส่ญัญา

ทั่วไป  

5.2.3 หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน หรือที่ปรกึษาในองคก์รอื่น ที่ขดัต่อ

ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ  

5.2.4 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใชข้อ้มูลภายในเพื่อผลประโยชนส์่วนตน บุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

และบุคคลภายนอก รวมถึงขอ้มูลที่ไม่ไดมี้การเปิดเผยสู่สาธารณชนภายใตก้ฎเกณฑ์ของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย  ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง

กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

5.2.5 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เปิดเผยขอ้มลูความลบัทางธุรกิจของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ 

ต่อบุคคลภายนอก รวมถึงภายหลงัเม่ือพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานไปแลว้ เป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

5.2.6 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ที่รบัทราบขอ้มูลภายในที่มีนัยสาํคญัที่อาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาซือ้ขายหลักทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ตามช่วงเวลาและรายละเอียด       

ที่กาํหนดไวใ้น “นโยบายเรื่องการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี”     

5.2.7 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งใชท้รพัยากรของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

ต่อบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ และไม่ใชท้รพัยากรของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ ในการก่อใหเ้กิดประโยชน์

สว่นตน 
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5.2.8 กาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดทาํรายงานรายการที่เก่ียวโยงกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษัิทเป็นรายไตรมาส  

5.2.9 กาํหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน

คณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานต่อ

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบรษัิทเป็นรายไตรมาส      

5.3 ความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ  

ทรพัยสิ์นของบริษัทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ หมายถึง สงัหาริมทรพัย ์อสงัหาริมทรพัย ์เทคโนโลยีความรูท้างวิชาการ 

ขอ้มูลสิทธิ  ลิขสิทธ์ิ สัญญา สัมปทาน ตลอดจนทรพัยากรอื่นใดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยกาํหนด

แนวทางปฏิบติั ดงันี ้

5.3.1 ใชท้รพัยสิ์นและทรพัยากรของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ อย่างประหยดั มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สงูสดุ รวมทัง้ดแูลมิใหท้รพัยสิ์นของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ เส่ือมคา่หรอืสญูหายโดยมิชอบ  

5.3.2 กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานจัดทาํเอกสารต่าง ๆ อันเป็นทรพัยสิ์นของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ดว้ยความ

สุจริต รอบคอบ ระมัดระวงั และเป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด ทั้งที่เก่ียวขอ้งกับหลกัเกณฑท์างบญัชี 

การเงิน หรือหน่วยงานกาํกับอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จดัใหมี้ระบบการจดัเก็บรกัษาขอ้มูลเอกสาร และ   

จดัระดบัความสาํคญัและความลบัของเอกสาร ใหถ้กูตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้

5.3.3 หากพบความผิดพลาดในการปฏิบติังานในขัน้ตอนใด ๆ ตอ้งแจง้ผูร้บัผิดชอบในหน่วยงานรบัทราบ เพื่อ

ดาํเนินการปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานที่กาํหนด  

5.4 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม “นโยบายดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ” ของบริษัทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ รวมทัง้กฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง โดยสรุปแนวปฏิบติัสาํหรบั

ผูด้แูลและผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์รดงันี ้

5.4.1 ผูด้แูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร 

บรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ ไดก้าํหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูด้แูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององคก์รไวอ้ย่างชดัเจน โดยแบ่งแยกหนา้ที่ของแต่ละบุคคลภายในฝ่ายงานของผูดู้แลระบบฯ เพื่อให้

เกิดการบริหารจัดการต่อการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร โดยมี

หนา้ที่ดงันี ้ 
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1) รกัษาความมั่นคงและปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้

เป็นไปอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

2) กาํหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ       

ที่รดักมุ เพื่อรกัษาความมั่นคงปลอดภยัในระบบดงักลา่ว  

3) จดัใหมี้การสาํรองและทดสอบขอ้มลูที่สาํรองเก็บไวอ้ย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้จดัทาํบนัทึกการสาํรอง

ขอ้มลู (Operator Logs)  

4) จดัใหมี้แผนรองรบัสถานการณฉ์กุเฉิน (Contingency Plan)  

5) จดัทาํทะเบียนผูใ้ชง้าน รวมทัง้กาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูและระบบขอ้มลูใหเ้หมาะสมกบับทบาท 

อาํนาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูใ้ชง้านระบบฯ รวมทัง้ทบทวนสิทธิการเขา้ถึงระบบฯ อย่าง

สมํ่าเสมอ 

6) จดัใหมี้ระบบบนัทึกและติดตามการใชง้านบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบขอ้มูลที่สาํคัญ

อย่างสมํ่าเสมอ  

7) กาํหนดใหด้าํเนินการถอดถอนหรือระงบัสิทธิการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเม่ือมี

ผูใ้ชง้านรายใดลาออก / เปล่ียนตาํแหน่งงาน / พกังานชั่วคราว   

8) ส่ือสารแนวปฏิบัติในการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผู้ใ้ชง้านทราบและเขา้ใจ เพื่อใหเ้ป็นไป

ตามวตัถปุระสงคข์องการใชง้านที่ถกูตอ้ง โดยไม่ละเมิดระเบียบ กฎหมาย และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง  

9) ทบทวนนโยบายฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทั้งปรบัปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

นโยบายฯ ที่เป็นปัจจบุนั  

10) จดัใหมี้การตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และระบบการควบคุมภายใน 

โดยหน่วยงานที่เป็นอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

11) จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยจดัระดบัความเส่ียง และกาํหนดมาตรการ

หรอืวิธีปฏิบติัในการควบคมุความเส่ียง      

5.4.2 ผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร  

บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี ้ 

1) มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการใชง้านรหสัผ่าน โดยไม่เปิดเผยรหสัผ่านใหผู้อ้ื่นทราบ และควรเปล่ียน

รหสัผ่านตามรอบระยะเวลาที่กาํหนด 

2) หา้มใชโ้ปรแกรมที่มีความเส่ียง หรอืติดตัง้ซอฟทแ์วรอ์ื่นใดที่ไม่มีลิขสิทธ์ิ 
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3) หา้มมิใหติ้ดตัง้ ถอดถอน เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรอืทาํสาํเนาซอฟทแ์วรท์ี่เป็นทรพัยสิ์นของบรษัิทฯ 

และกลุม่บรษัิทฯ  

4) หา้มใชท้รพัยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ

ประโยชนท์างการคา้ที่เป็นสว่นตวั 

5) หา้มนาํเสนอขอ้มลูที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธ์ิแสดงขอ้ความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ

ขัดต่อศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ ในการใชง้านบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ  

6) หา้มใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อควบคุมคอมพิวเตอรห์รือ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทฯ หรอืกลุม่บรษัิทฯ   

5.5 การไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ ์

 บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ไดก้าํหนดขอ้ควรปฏิบติัไวด้งันี ้

5.5.1 สรา้งความตระหนกัใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทุกคน ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

ขอ้ผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเก่ียวกับสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาที่ถูกตอ้ง รวมถึงสิทธิบัตรลิขสิทธ์ิ

ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสิทธ์ิอื่น ๆ โดยจะไม่ละเมิดนาํสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาที่ถกูตอ้ง

และมีผลบงัคบัใชข้องบคุคลอื่นไปใชใ้นทางทจุรติ 

5.5.2 การใชง้านเครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ จะตอ้งใชซ้อฟตแ์วรต์ามขอ้อนุญาตของเจา้ของลิขสิทธ์ิและ

เฉพาะที่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านจากบริษัทฯ เท่านัน้ เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา

หรือลิขสิทธ์ิ เวน้แต่ว่าการนาํขอ้มลูไปใชน้ัน้ ไดร้บัอนญุาตภายใตข้อ้กาํหนดการใชง้านโดยชอบธรรมของ

กฎหมายลิขสิทธ์ิหรอืไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของลิขสิทธน์ัน้แลว้ 

5.5.3 ทรพัยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิที่เกิดจากการปฏิบติังานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทฯ หรือ

งานที่ใชส้าํหรบับริษัทฯ ทรพัยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิเหล่านัน้ถือเป็นของบริษัทฯ ตอ้งส่งมอบใหก้ับ

บรษัิทฯ ไม่วา่ขอ้มลู ผลงานหรอืลิขสิทธ์ิที่เก็บไวจ้ะอยู่ในรูปแบบใด ๆ 

5.6 การเลีย้งรับรอง การรับ หรือการใหข้องขวัญ  

ให้เป็นไปตาม “นโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน” และ 

“นโยบายจดัซือ้จดัจา้ง” รวมทัง้ “ตารางอาํนาจอนมุติั” เพื่อดาํเนินการในธุรกรรมดงักลา่ว   
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6 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

6.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุน้    

บริษัทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ มีความมุ่งมั่นในการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว จึงกาํหนดใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางตอ่ไปนี ้ 

6.1.1 ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยส์จุริต ภายใตก้ารตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผล 

บนพืน้ฐานขอ้มูลที่เพียงพอ ถูกตอ้ง ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อประโยชนส์ูงสุดของ

บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่   

6.1.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ มติที่ประชมุ

ผูถื้อหุน้ และ มติคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้นโยบายเรื่องการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และเรื่องจริยธรรม

ทางธุรกิจ  

6.1.3 จัดการ ดูแลทรพัยสิ์นของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในและระบบการ

บรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล  

6.1.4 รายงานขอ้มลูในดา้นการบรหิารจดัการและผลประกอบการของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เพื่อ

รบัทราบอย่างสมํ่าเสมอตามเกณฑท์ี่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  

6.1.5 แจง้ขอ้มลู ข่าวสาร และสารสนเทศของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ อย่างสมํ่าเสมอ ครบถว้น ตามความเป็น

จรงิ และเพียงพอตอ่การตดัสินใจของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และในเวลาที่เหมาะสม  

6.1.6 ดแูลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชนใ์หก้ับตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งในขอ้มลู

ใดๆ ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือการดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ 

6.1.7 จดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนในการกระทาํใด ๆ ที่ไม่สจุรติ  

6.1.8 จัดใหมี้ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อ        

ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก  

6.2 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน  

บรษัิทฯ  และกลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายปฎิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม โดยยดึหลกัความเท่าเทียมและเสมอภาค 

ทัง้ในเรื่องการจา้งงานและผลตอบแทน การแต่งตัง้ การเล่ือนตาํแหน่ง การโยกยา้ย และการพัฒนาศกัยภาพ

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุธรรม โดยกาํหนดหลกัเกณฑป์ฏิบติัตอ่พนกังาน ดงันี ้ 
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6.2.1 ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงงาน และขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั 

6.2.2 ปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความสภุาพ ใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

6.2.3 กาํหนดเง่ือนไขการจ้างงานที่ เป็นธรรม รวมทั้งกําหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ เหมาะสมโดย

เปรยีบเทียบกบัขอ้มลูอตุสาหกรรมเดียวกนั   

6.2.4 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มและสขุอนามยั และจดัระบบการทาํงานใหพ้นกังานไดร้บัความปลอดภยัทัง้ชีวิต 

สุขภาพ และทรพัยสิ์น รวมทั้งจัดให้สถานที่ให้ปลอดจากส่ิงเสพติด ของมึนเมา การพนัน และส่ิงผิด

กฎหมาย โดยไดจ้ดัใหมี้การประเมินความเส่ียงและแนวทางการป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ไดจ้าก

การทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ 

6.2.5 ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจดัผลตอบแทนที่เหมาะสม และสรา้งแรง

กระตุน้ในการทาํงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที่เหมาะสมตาม

ระเบียบของบรษัิทฯ และส่งเสรมิใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการทาํงาน 

และสรา้งเสรมิคณุธรรมในการปฏิบติังานและดาํเนินชีวิต  

6.2.6 ส่ือสารขอ้มลูข่าวสารในดา้นตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ใหพ้นกังานไดร้บัทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

6.2.7 รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการเสนอแนะแนวทางในการ

ปฏิบติังาน เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาปรบัปรุงองคก์ร 

6.2.8 จดัใหมี้ช่องทางในการรอ้งเรียน ในกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรอืแจง้เบาะแสเก่ียวกบัเรือ่งที่อาจเป็น

การกระทาํที่ผิดกฎหมาย รวมถึงจดัใหมี้มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

6.2.9 ส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้รว่มกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างพนกังาน 

องคก์ร และสงัคม  

6.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า   

บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ กาํหนดใหป้ฏิบติัตอ่ลกูคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชนดว้ยความรบัผิดชอบในการจดัหาสินคา้

และบริการที่ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและสรา้งความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมี            

แนวปฏิบติัดงันี ้

6.3.1 จัดหาและส่งมอบสินคา้และบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานกาํกับที่กาํหนด ตรงตาม

ขอ้ตกลงกบัลกูคา้ ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

6.3.2 รบัประกนัสินคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขและระยะเวลาที่กาํหนด 
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6.3.3 มีระบบและกระบวนการในการรบัขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ เก่ียวกับคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของ

สินคา้หรือบริการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และมีระบบการบริหารจัดการเพื่อใหมี้การดาํเนินการ

แกไ้ขปัญหาจากขอ้รอ้งเรยีนไดอ้ย่างรวดเรว็ 

6.3.4 มีระบบการจัดเก็บขอ้มูลของลูกคา้อย่างปลอดภัยและมีมาตรการรกัษาความลบัของลูกคา้ และไม่นาํ

ขอ้มลูของลกูคา้ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตนหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

6.3.5 ใหข้อ้มลู ข่าวสาร และคาํแนะนาํที่ถกูตอ้ง เพียงพอ ต่อลกูคา้ ในผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัทฯ และ

กลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้จดัใหมี้ช่องทางการใหข้อ้มูลเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหลู้กคา้ไดร้บัทราบ

อย่างตอ่เน่ือง 

6.4 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า / เจ้าหนี ้ 

6.4.1 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 

บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ กาํหนดใหป้ฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมของ

ทัง้สองฝ่าย และหลีกเล่ียงสถานการณท์ี่ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้ 

(1) การพิจารณาคดัเลือกคู่คา้ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีหลกัเกณฑใ์นการ

พิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

- มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได ้

- มีบุคลากร เครื่องจกัร อปุกรณ ์สินคา้ การบรกิาร คลงัสินคา้ สถานภาพทางการเงิน และ

ประวติัการดาํเนินกิจการที่น่าเช่ือถือ 

- มีผลงานน่าพอใจ ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ การบริการ การส่งมอบตามกาํหนดเวลาการ

ใหบ้ริการหลังการขาย การรบัประกัน หรือเง่ือนไขอื่น ๆ ในการทาํธุรกรรมตามที่ตกลง

รว่มกนั 

- เป็นคู่คา้ที่ไม่มีผลประโยชนข์ดัแยง้กับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีประวติัตอ้งหา้มในการ

ทาํการคา้อนัเน่ืองจากการกระทาํทจุริต หรือประวติัการละทิง้งาน หรืออยู่ในบญัชีรายช่ือ

บรษัิทตอ้งหา้มของทางราชการและเอกชน  

(2) ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ตกลงกนักบัคูค่า้ ลกูหนี ้และ/หรอื เจา้หนี ้อย่างเครง่ครดั 

(3) ไม่สนบัสนนุสินคา้หรอืการกระทาํที่เป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

(4) การรบัหรอืใหส่ิ้งของหรือผลประโยชนอ์ื่นใด ใหเ้ป็นไปตามโอกาสหรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม 

โดยไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ 
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6.4.2 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจา้หนีร้วมถึงเจา้หนีค้ ํา้ประกันตามเง่ือนไขต่าง ๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ปฏิบติัตอ่เจา้หนีอ้ย่างเสมอภาค เป็นธรรม และโปรง่ใส โดยไม่เอาเปรยีบตอ่เจา้หนีข้องบรษัิทฯ  

(2) ไม่ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิสาํคญัใดๆ ที่อาจทาํใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัความเสียหาย 

(3) ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงของสญัญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจา้หนีอ้ย่างถกูตอ้ง ในกรณีที่มีเหตสุาํคญัอนั

ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ ถึงกําหนดชําระอย่างมี

นยัสาํคญั บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบเพื่อรว่มกันหาวิธีป้องกันหรือแกไ้ขเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย และจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญาสินเช่ือทัง้หลายเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูอย่างเครง่ครดั ซึ่งกรณีที่บรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือเหตสุาํคญั

อันส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการชาํระหนีท้ี่ ถึงกาํหนดชาํระอย่างมี

นยัสาํคญันัน้ บรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ จะกาํหนดใหมี้แผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน ซึ่งคาํนงึถึง

ความเป็นธรรมต่อเจา้หนีแ้ละผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยใหฝ่้ายบริหารจดัการมีหนา้ที่รายงานการ

แกไ้ขปัญหาใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอย่างตอ่เน่ือง 

(4) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัความสมเหตสุมผล 

(5) ชาํระคืนเงินกูแ้ละ/หรอืดอกเบีย้ใหก้บัเจา้หนีอ้ย่างครบถว้นและตรงตามกาํหนดเวลาที่ไดต้กลงไว ้  

(6) ไม่ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นการทจุรติทางการคา้กบัเจา้หนี ้ 

(7) ไม่ใหค้วามรว่มมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองคก์รใดๆ ที่ทาํธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสงัคม

หรอืความมั่นคงของประเทศ  

6.5 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กําหนดให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลัก

ปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้ 

6.5.1 ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทางการคา้ 

6.5.2 ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวิธีที่ไม่เหมาะสม 

6.5.3 ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการคา้ 

6.5.4 ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยทรพัยสิ์นทางปัญญาอย่างเครง่ครดั  
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6.6 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในองคก์ร  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบติัดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และตามระบบมาตรฐานสากล  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสาํคัญ โดยจัดทาํข้อกาํหนด ความปลอดภัย        

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐานสากล บุคลากรของ

บริษัทฯ ตอ้งศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้กาํหนด มาตรฐาน และคู่มือดา้นความปลอดภัย          

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดัโดยตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมดา้น ความปลอดภยั อาชีว  

อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ตามที่องคก์รกาํหนด 

บรษัิทฯ จะดาํเนินการทกุวิถีทางเพื่อป้องกนัความสญูเสียในรูปแบบตา่ง ๆ อนัเน่ืองมาจากอบุติัเหต ุอคัคีภยั การ

บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทาํงาน ทรพัยสิ์นสญูหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรกัษาความปลอดภยั การ

ปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่

ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงมีการซกัซอ้มแผนการรกัษาความปลอดภัยเป็น

ประจาํ ทั้งนี ้ถือเป็นหน้าที่รบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์โดย

ปฏิบติัตามขัน้ตอนที่กาํหนดไว ้

6.7 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม   

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเนน้การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ควบคู่กับความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยคาํนึงถึง

ชุมชนใกลเ้คียง การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการรกัษาส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ

ดงันี ้

6.7.1  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 

6.7.2  สนบัสนนุและใหค้วามรว่มมือสาํหรบักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาการเรียนรูข้องเด็กและเยาวชน รวมไปถึง

 การเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัการพฒันาชมุชน ตามที่บรษัิทฯ เห็นสมควร 

 ทัง้นี ้การบรจิาคหรือการใหน้ัน้ จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกัการปฏิบติัเรื่อง นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น

 ที่บรษัิทฯ ไดก้าํหนดไว ้ 

6.7.3 บริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พรอ้มทบทวนและ

 ประเมินผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ อย่างตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอวา่สง่ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มหรอืไม่ 

6.7.4 เลือกใชเ้ทคโนโลยี และขั้นตอนการดาํเนินงานต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงการ

 ควบคมุปรมิาณมลพิษและการบาํบดัมลพิษก่อนนาํไปทิง้ 
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6.7.5 มุ่งเนน้การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนรุกัษพ์ลงังานในบรษัิทฯ   

 ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดมี้การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานเพื่อรบัทราบ และปฏิบติัตามอยู่

 เป็นประจาํ 

นอกเหนือนีแ้ลว้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการกระทาํความผิดหรือถูกละเมิดสิทธิของตนสามารถแสดงความคิดเห็น 

รอ้งเรียน หรือเสนอเรื่องสาํคญัอื่น ๆ ไดโ้ดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขณะที่หน่วยงานทรพัยากรบุคคล

รบัผิดชอบในการรบัขอ้คิดเห็นและเรื่องราวรอ้งทกุขจ์ากพนกังาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องที่

มีนยัสาํคญัไปยงัคณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบต่อไป โดยผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่

จะรอ้งเรียน พรอ้มช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อไดข้องผู้แจง้เรื่องรอ้งเรียน และส่งมายัง

ช่องทางการรบัเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดงันี ้

1) แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจง้ผ่านช่องทาง เว็บไซดข์องบรษัิทฯ  www.gunkul.com 

 หวัขอ้ “ช่องทางการรอ้งเรยีน”    

3) แจง้ผ่านช่องทาง สง่ทางไปรษณียปิ์ดผนกึ ถึง 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

   บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

  1177 อาคารเพิรล์ แบงกค็์อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจง้ผ่านช่องทาง  “กลอ่งรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชั่น”   

 (ตัง้อยู่ภายในบรษัิท : เปิดกลอ่งไดเ้ฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื  

   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ) 

 ทัง้นี ้ผูร้อ้งเรยีนดงักลา่วจะไดร้บัการคุม้ครองและเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวัไวเ้ป็นความลบั 

6.8 แนวปฏิบัตดิ้านสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญั และตระหนกัถึงความสาํคญัของการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล 

เพื่อใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิในที่ทาํงาน จึงได้

กาํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี ้

6.8.1 บริษัทฯ สนับสนุนใหพ้นักงานใชสิ้ทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญและตาม

กฎหมาย 
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6.8.2 บริษัทฯ จะรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงานและ   

อื่น ๆ ของพนักงาน กรณีการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทาํได้

ต่อเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากพนกังานผูน้ัน้ เวน้แต่ไดก้ระทาํไปตามระเบียบบริษัทหรือตามคาํสั่งของ

เจา้พนกังานผูมี้อาํนาจหรอืตามกฎหมาย 

6.8.3 บรษัิทฯ ไม่สนบัสนนุกิจการที่เป็นการละเมิดตอ่หลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

6.8.4 พนกังานทกุคนจะไม่กระทาํการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทาํ

ต่อผู้อื่นบนพืน้ฐานของวัฒนธรรม เชื ้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา การศึกษา สถานะทางสังคม อาย ุ

สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณแ์ละ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางรา่งกายและ

จิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทาํงาน ซึ่งบรษัิทฯ จะเนน้ยํา้ไม่ใหพ้นกังานแต่ละคน

มองขา้มความคิดเห็นของผูอ้ื่นที่แตกตา่งหรอืเป็นแนวคิดแปลกใหม่ 

6.8.5 บริษัทฯ จะสอดส่องดแูลเรื่องการเคารพสิทธิมนษุยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทาํที่เขา้

ข่าย ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับัญชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบ

ทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบั 

ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลที่รบัผิดชอบผ่านช่องทางรอ้งทกุขท์ี่กาํหนดไว ้

6.8.6 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับ     

บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้รอ้งเรียน หรือผูท้ี่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามที่ ได้กําหนดไว้ใน “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่ น และการแจ้งเบาะแสหรือ             

ขอ้รอ้งเรยีน” 

6.8.7 ผูก้ระทาํการละเมิดจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กาํหนดไว ้และอาจไดร้บั

โทษตามกฎหมายหากการกระทาํนัน้ละเมิดตอ่กฎหมายดว้ย 

7 วินัย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจฉบบันี ้รวมทัง้นโยบายและ

ระเบียบปฏิบติัใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั การไม่ปฏิบติัตามถือเป็นการกระทาํผิดวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ 

และกลุม่บรษัิทฯ   

8 การทบทวนนโยบาย  

กาํหนดใหมี้การทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํทกุปี 
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บันทกึประวตักิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2551/09 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทาํใหม่  

 

  

 7 ก.พ. 2560 

OMD 

2560/01 

2.0 7 ก.พ. 2560 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  

  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/12 

3.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

23 ก.พ. 2561 

OMD 

2561/04 

4.0 23 ก.พ. 2561 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/06 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/05 

6.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-010 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2565 

POL-BOD 

65-010 

8.0 25 ก.พ. 2565 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 

 

   


