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คํานิยาม 

 

บริษัทฯ  หมายถึง   บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

กลุมบริษัท  หมายถึง   บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

บริษัทยอย  หมายถึง   บริษัทใดๆ ที่บริษัทฯ ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มี 

      สิทธิออกสียงทั้งหมดของบริษัท น้ัน ไมวาจะเปนการถือหุนโดยทาง 

      ตรงหรือทางออม 

กรรมการ  หมายถึง   กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บรษิัทยอย  

ผูบริหาร  หมายถึง   บุคคลท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย 

พนักงาน  หมายถึง   พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย 
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บทนํา 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหเกิดผลประโยชน            

อย างสูงสุด  แกผู มี ส วนได เสี ย ทุกก ลุม และกลุ มบริษั ท  ยังให ความสํ า คัญ กับวิธี การ เพ่ื อ ให ไดมาซึ่ งความสํ าเร็จ น้ันๆ                     

รวมถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อันไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา คูแขง เจาหน้ี สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมโดยกลุมบริษัทได

กําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจไวใน วิสัยทัศน ภารกิจ และคุณคา ของกลุมบริษัท ซ่ึงระบุไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

เพื่อกําหนดทิศทางในการทํางานใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ 

 นอกจากกลุมบริษัท ไดกําหนดใหมีการบริหารธุรกิจโดยดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการแลว กลุมบริษัท            

ไดคํานึงถึงหลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ อาทิเชน ความรับผิดชอบตอสังคมและผูบริโภค โดยการผลิตสินคาและการบริการที่ดีมี

คุณภาพ ความรับผิดชอบตอพนักงาน โดยการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม รวมถึง ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

นอกจากน้ี กลุมบริษัท ไดดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสพรอมใหสาธารณชนตรวจสอบ  

ดังน้ัน จริยธรรมมีความจําเปนอันสําคัญในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเปนอยางมาก อันเน่ืองมาจากการทํางานภายใต

ระบบทุนนิยมและกระแสเศรษฐกิจในปจจุบัน หากดําเนินธุรกิจโดยไมคํานึงถึงหลักจริยธรรมแลว คงสรางผลกระทบอยางรุนแรงและ

กวางขวางตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งน้ี เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดดําเนินธุรกิจอยางมี

จริยธรรมตามเปาหมาย และถือปฏิบัติตามนโยบายในการกํากับดูแลกิจการแลว กลุมบริษัท จึงไดจัดทําคูมือจริยธรรมฉบับน้ีข้ึน 

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ รวมทั้ง ไดมีการสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของกลุมบริษัท

รับทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัดตามคูมือจริยธรรม  

 คูมือจริยธรรม ฉบับน้ีประกอบดวย 6 สวน คือ 1) วิสัยทัศน ภารกิจ และคุณคา 2) การกํากับดูแลกิจการ 3) จรรยาบรรณ

ธุรกิจ 4) พนักงาน 5) ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม และ 6) การดูแลใหมีการปฏิบัติตามคูมือจริยธรรม 

นโยบายฉบับน้ี มีผลใชบังคับ ต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เปนตนไป 

    อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2559 วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                
              (ลงชื่อ).................................................................... 

                         ศาสตราจารย ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 

                                       ประธานกรรมการ 
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1. วิสัยทัศน พันธกิจ 

วิสัยทัศน 

“นําแรงบัลดาลใจ นวัตกรรมและความชํานาญดานการกอสรางสูใจลูกคา” 

พนัธกิจ 

สรางคน 

 GEL เปนองคกรมุงผลงานท่ีสรางคุณคาแกผูเก่ียวของทุกภาคสวนดวยบรรยากาศการทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนอยาง

เปดกวาง จากผูเช่ียวชาญ พรอมจริยธรรมทางวิชาชีพ 

สรางงาน 

 นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชพัฒนากระบวนการทํางานใชผลักดันสินคาและบริการ และใชเพ่ิมความสามารถใน

การเขาใจ 

 เราจะพัฒนาท้ังกระบวนการทํางาน การผลิตสนิคาและงานบริการอยางรัดกุมเพ่ือนําไปสูประสิทธิภาพอันยอดเย่ียม

ในการทํางานพรอมยกระดับคุณภาพผลงานสูงสุด 

สรางพันธมิตร 

 GEL สงมอบผลิตภัณฑ งานบริการและใหคําปรึกษาบริหารจัดการดวยนวัตกรรม ท่ีทําใหลูกคาเกิดความสนใจและ

ผูกพัน 

 GEL เปนศูนยกลางดานการจัดหาระบบเทคโนโลยีงาน 

2. การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดกํากับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอแนะนําของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได

มีการสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอยางตอเน่ือง นอกจากนี้ คณะกรรมจะมีการทบทวนนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการเปนประจําทุกป เพ่ือใหนโยบายดังกลาวเหมาะสมกับสภาวการณและการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยูเสมอและเพ่ือเปนการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทดานการกํากับดูแลกิจการ และชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลใหการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดีขึ้นเพ่ือทําหนาที่พิจารณา กําหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย คูมือ และแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน นโยบายการรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (CSR Policy) 

ตล อ ด จน น โยบ ายแล ะแน วป ฏิ บั ติ เก่ี ย ว กับ กา รต อ ต าน การทุ จริ ตคอ รรั ป ช่ั น  (Anti-Corruption Policy) เพ่ื อ เส น อ 

ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย คูมอื และแนวทางปฏิบัติตางๆ ดังกลาว 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบรษิัทฯ แบงออกเปน 6 หมวด ครอบคลุมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถือหุน (Right of Shareholders) 
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Role of Stakeholders) 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

6. การดูแลใหมีการปฏิบัติตามคูมือจริยธรรม 

สําหรับรายละเอียดของนโยบายการกํากับดูแล กิจการของบ ริษัทฯ จะรวบรวมไว ในคู มือนโยบายการกํา กับ 

ดูแลกิจการ ซึ่งเปนเอกสารแยกตางหากอีกหนึ่งฉบับ 

3.      จรรยาบรรณธุรกิจ 

เพ่ื อ ให กลุ มบ ริ ษัทดํ าเนิน ธุรกิจอย างมีคุณ ธรรม  จึ งได กํ าหนดขอพึ งป ฏิบั ติห รือจรรยาบรรณ ธุร กิจเพ่ือ เป น                      

แนวทางการปฏิ บั ติงานซ่ึงสอดคลองกับหลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ ทั้ งน้ี  เปนหน าที่ และความรับผิดชอบ 

ของกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะตองรับทราบและยึดถือปฏิบั ติตามนโยบายและแนวปฏิ บัติที่ กําหนดไว 

ในคูมือจริยธรรมเลมน้ีอยางเครงครดั 

นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีสําคัญของกลุมบริษัท มีดังน้ี 

3.1  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัผูถือหุน  

3.1.1 กลุมบริษัทตอผูถือหุน  

                สําหรับกลุมบริษัท มีรายละเอียดเปนไปตามคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุมบริษัท และขอบังคับของ

บริษัทดงักลาวตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

  3.1.2 กรรมการและผูบริหารตอผูถือหุน 

- ปฏิ บั ติหน าที่ ด วยความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความบริสุท ธ์ิใจ             

และเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 

- บริหารองคกรดวยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อปองกันความเสียหายตอผูถือหุน 

- ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรู และทักษะการบริหารจัดการอยางสดุความสามารถในทุกกรณี 

- จัดการดแูลมิใหสินทรัพยใดๆ ขององคกรเสื่อมคา หรือสูญหายโดยมิชอบ 

- จัดใหมีการรายงานสถานภาพขององคกรโดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง และแจงใหผูถือ

หุนทราบอยางเทาเทียมกันถึงแนวโนมในอนาคตขององคกร ทั้งในดานบวกและดานลบ ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดและมี

ขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

- ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเก่ียวของ โดยใชขอมูลใดๆ ขององคกร ซึ่งยังไมเปดเผยตอ

สาธารณชน และไมอางสิทธิความเปนกรรมการ ผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูเก่ียวของ 

- ไมเปดเผยขอมูลลับขององคกรตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขง 

- ไมดาํเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอองคกร 
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3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัลูกคา 

3.2.1 กลุมบริษัทตอลูกคา 

  กลุมบริษัทมุงม่ันสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคา โดยเนนที่ความเอาใจใสและความรับผิดชอบ 

ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาได            

อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือรักษาความสัมพันธที่ ดีในระยะยาว โดยกลุมบริษัทไดมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา              

เพื่อรับฟงความคิดเห็นหรือขอรองเรียน และไดมีการนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานใหดีข้ึน นอกจากน้ี 

ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาใหบริการกับลูกคา โดยมีการอบรมและใหความรูความเขาใจกับพนักงานทั้งกอนการปฏิบัติงานจริงและ

พัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดจากการใหบริการ 

กลุมบริษัทยังมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยและมาตรฐานสินคาเปนหลัก ไดแก ไดรับการรับรองระบบบรหิารจัดการ

ดานตาง ๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. 396-2549) 

3.2.2 กรรมการและผูบริหารตอลูกคา 

- ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม และใหขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอและทันตอเหตุการณ

แกลูกคา 

- ผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุงม่ันที่จะยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 

- กําหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับไดของสินคาและบริการ 

- เปดเผยขาวสารขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง        

โดยคาํนึงถึงประโยชนลูกคา 

- ใหการรับประกันสินคาและบริการ ภายใตเงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม 

- ไมสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาท้ังๆ ที่รูวาสินคาและบริการน้ันๆ มีขอบกพรองเสียหายหรือเกิด

อันตรายตอลูกคาได และไมปลอยใหสินคาหรือบริการที่มีคณุภาพตํ่ากวาระดับที่กําหนดตกถึงมือลูกคา 

- จัดระบบเพ่ือใหลูกคาสามารถรองเรียนเก่ียวกับสินคาและบริการ และดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหลูกคา

ไดรบัการตอบสนองผลอยางรวดเร็ว 

- รักษาความลับอยางเครงครัด รวมถึงไมเปดเผยขอมูลของลูกคา โดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคาหรือผูมี

อํานาจของกลุมบริษัทกอน เวนแตขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เก่ียวของตามบทบังคับของ

กฎหมาย รวมถึงไมนําขอมูลมาใชเพ่ือประโยชนตนเองและผูเก่ียวของโดยมิชอบ 

- ควบคุมตนทุนการผลิต โดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ เพ่ือสามารถเพ่ิมประโยชนใหกับ

ลูกคาอยางตอเน่ือง 

- รักษาสัญญาและปฏิ บัติตามเงื่อนไขที่ มีตอลูกคาอยางเคร งครัด ในกรณี ที่ ไม สามารถปฏิ บั ติ              

ตามเงื่อนไขขอใดไดตองรีบแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางแกไข 

- ไมคา กําไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาหรือบ ริการ และไม กําหนดเงื่อนไข             

การคา ที่ไมเปนธรรมแกลูกคา 
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- ไม จ ายผลป ระ โยชน ใดๆ  ให ลู กค า  เพื่ อ เป นการให ได ม า  ห รือ แย ง ชิ งลู กค ามา โดยก ารใช                   

วิธีการท่ีไมสุจริต 

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัพนักงาน 

 3.3.1 กลุมบริษัทตอพนกังาน 

  กลุมบริษัทเช่ือวาพนักงานเปนปจจัยหลักและเปนทรัพยากรที่ มีคุณคาในการดําเนินธุรกิจ กลุมบริษัทจึงให

ความสําคัญตอพนักงานเปนอยางมาก โดยใหความเปนธรรมตอพนักงานทุกระดับโดยไมเลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงาน                     

ตามสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานตามหลักสากล ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้ งยังใหความสําคัญกับสุขภาพ                 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสรางวัฒนธรรมและ

บรรยากาศการทํางานที่ดี และสงเสริมการทํางานเปนทีม นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังไดมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการ

ทํางานใหแกพนักงานทุกคนโดยเทาเทียมกันและเห็นความสําคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุงเนนการพัฒนาบุคลากร มีการ

ฝกอบรมพนักงานอยางตอเน่ือง ทั้งภายในและภายนอกองคกร  รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีในองคกร ทั้ง

ระหวางพนักงานกันเองและระหวางพนักงานและผูบริหาร 

3.3.2 กรรมการและผูบริหารตอพนักงาน 

- จัดระบบการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน 

- ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 

- จัดใหมี ระบบการบริหารบุคลากร ใน เรื่ อ งการแต ง ต้ั ง โยกย าย รวมถึ งระบบการให รางวัล                

และการลงโทษพนักงานท่ีชัดเจน มีการปฏิบั ติโดยความสุจริตใจ ตั้ งอยูบนพื้ นฐานของความรู 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน ไมเลือกปฏิบัติจากความแตกตาง ดานเชื้อชาติ ศาสนา 

เพศ สถานภาพสมรส หรือความไรสมรรถภาพทางรางกาย 

- ใหความสําคัญตอการพัฒนา ความรู ความสามารถ พนักงานโดยใหโอกาสพนักงานอยางทั่วถึงและ

สมํ่าเสมอ 

- รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 

- ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครดั 

- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การ

งานของพนักงาน หรืออาจคกุคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

- ปฏิ บั ติตอพนักงานดวยความสุภาพ  และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักด์ิศรี                  

ของความเปนมนุษย 

- สรางความเขาใจใหพนักงานในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท ซ่ึงพนักงานสามารถปฏิ บั ติได                

เพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่อยูในกรอบของจรรยาบรรณอยางทั่วถึงท้ังองคกร 

- เป ด โอกาส ให พ นั ก งานส าม ารถ ร อ ง เรี ยน  ใน กรณี ที่ ไม ได รั บ ความ เป น ธรรม  ตามระบ บ                              

และกระบวนการท่ีกําหนด 



9 
 

3.4        นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคา 

3.4.1 กลุมบริษทัตอคูคา   

กลุมบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของคูคาในฐานะที่เปนผูที่มีความสําคัญในการใหความชวยเหลือการดําเนินธุรกิจ                     

ของกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและการแขงขันที่เปนธรรมตอคูคาทุกราย โดยกลุมบริษัทจะปฏิบัติตอ        

คูคาใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของกลุมบริษัท 

              กลุมบริษัทเนนความโปรงใส ความตรงไปตรงมา ในการดําเนินธุรกิจและการเจรจาตกลงเขาทําสัญญากับคูคา  

โดยใหไดผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย ตั้งอยูบนหลักเกณฑการตัดสินใจโดยเปรียบเทียบ เง่ือนไข ราคา คุณภาพ และบริการตางๆ 

อยางโปรงใส ตรวจสอบได ทั้งน้ี เพ่ือมุงหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืน  

3.4.2 กรรมการและผูบริหารตอคูคา 

- ไมเรียก หรือไมรบั หรอืไมจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา 

- ถามีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตเกิดขึ้น ตองรวมกันกับ           

คูคาแกไขปญหาอยางยุตธิรรมและรวดเร็ว 

- ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขทางการคาตางๆ ที่มีตอคูคาอยางเครงครัด และกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหคูคาทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

- แลกเปลี่ยนความรูรวมกัน พัฒนาสินคาและบริการ และสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

 

3.5          นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูแขง 

3.5.1 กลุมบริษัทตอคูแขง   

 กลุมบริษัทจะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อตรงและเปนมืออาชีพ โดยกลุมบริษัทจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาไมวา

คูแขงทางการคาเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใหบริการและ/หรือจําหนายสินคาชนิดเดียวกันกับกลุมบริษัทภายใตกฎหมายและ

จรรยาบรรณทางการคาท่ีดี โดยจะเนนที่การแขงขันที่สุจริต รวมท้ังไมแสวงหาขอมูลหรือความลับของคูแขงดวยวิธีการอันไมสุจริต

หรือไมเหมาะสม   

3.5.2 กรรมการและผูบริหารตอคูแขง 

- ประพฤตปิฏิบัตภิายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดีและเปนธรรม 

- ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม เชน การจาย

สินจางใหกับพนักงานของคูแขง 

- ไมพยายามทํ าลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจาก                      

ซึ่งมูลความจริง 

 

3.6       นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี้ 

3.6.1 กลุมบริษัทตอเจาหนี้  
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 กลุมบริษัทเนนการสรางความเชื่อม่ันใหแกเจาหน้ีของกลุมบริษัท โดยเนนที่ความสุจริตและยึดม่ันตามเงื่อนไข                     

และสัญญาที่ทําไวกับเจาหนี้อยางเครงครัด กลุมบริษัทไดมีการชําระเงินกูและดอกเบี้ยถูกตอง ตรงตอเวลา และครบถวนมา                    

โดยตลอด รวมทั้งไมนําเงินที่กูยืมมาไปใชในทางที่ขัดตอวัตถุประสงคการกูยืม นอกจากนั้นกลุมบริษัทไมมีนโยบายเปดเผยขอมูลหรือ

ขอเท็จจริงอันทําใหเกิดความเสียหายตอเจาหน้ีของกลุมบริษัท 

3.6.2 กรรมการและผูบริหารตอเจาหนี้ 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีตอเจาหน้ีอยางเครงครัด ไมวาจะเปนเร่ืองวัตถุประสงคของการใชเงิน  

การชาํระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ไดใหขอตกลงไวกับเจาหน้ี 

- กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหเจาหน้ีทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไขปญหา 

- รายงานฐานะและขอมูลทางการเงินที่ถูกตองแกเจาหน้ี 

 

3.7          นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดลอม 

3.7.1 กลุมบริษัทตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

 กลุมบริษัทมุงเนนการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม และ

คุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยสํานึกวาความรับผิดชอบของสังคมเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา กลุมบริษัทจึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบของสังคม

ใหมีอยูในทุกภาคสวนขององคกร ตั้งแตระดับนโยบายหลักของกลุมบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดําเนินอยูในทุกหนวยงานของ

องคกร โดยกลุมบริษัทเชื่อวาการดําเนินธุรกิจอยางมีจิตสํานึกตอสังคมและสวนรวม จะเปนพลังขับเคล่ือนที่สําคัญ อันนําไปสูการพัฒนา

ที่ย่ังยืน ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

 กลุมบริษัทถือเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญในการสนับสนุนและจัดใหมีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ

สังคมในดานตาง ๆ เสมอมา โดยบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมบางลักษณะมาอยางตอเน่ืองและไดจัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสม

ของบริบททางสังคม ครอบคลุมท้ังกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม ในระดับมหภาค ระดับชุมชนและระดับปฏิบัติการ เพื่อตอบแทน

และคืนผลกําไรกลับคืนสูสังคม โดยบรษิัทฯ ไดทํากิจกรรมทางสังคมอยางตอเน่ืองทุกป  

3.7.2 กรรมการและผูบริหารตอ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

- ไมกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

- ใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชน และที่มีสวนสรางสรรคสังคมอยางสมํ่าเสมอ 

- สรางจิตสํานึกในการรบัผดิชอบตอสงัคมในหมูพนักงานทุกระดับ ในองคกรอยางตอเนื่องและจริงจัง 

- ควบคุมให มีการปฏิ บั ติอยางเครงครัดตามเจตนารมณ ของกฎหมาย หรือกฎระเบี ยบต างๆ                    

ในดานสังคมและส่ิงแวดลอม 

- ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม และรายงานขอมูลเก่ียวกับ                

การฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ ตอหนวยงานน้ัน 
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3.8           นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะใหความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่

เก่ียวของกับพนักงาน และหลักการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑสากล โดยไมแบงแยก ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ  เพศ  อายุ  

สีผิว  ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ ตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใด ท่ีมิไดเก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให                   

ความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย อาทิเชน การพิจารณาคัดเลือกสรรหาบุคลากรของกลุมบริษัท 

โดยการประกาศคุณสมบัติไวอยางชัดเจน ซึ่งมิไดจํากัดทางดาน เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ ตระกูล สถานศึกษา  

แตจะพิจารณาจากความรูความสามารถใหมีความเหมาะสมกับตําแหนงงานน้ัน ๆ 

 

3.9  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะดํารงตนใหเปนองคกรที่ดําเนินกิจการตามครรลองของกฎหมาย และเปนประโยชน 

ตอสังคม สนับสนุนใหพนักงานของกลุมบรษิัท ดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมใหคูคา            

ของกลุมบริษัทดําเนินธุรกิจที่ถูกตองดวยความโปรงใสดวยเชนกัน เพื่อใหสังคมโดยรวมดําเนินไปไดโดยสันติสุข กลุมบริษัทจึงกําหนดให

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนนโยบายที่สําคัญอีกนโยบายหน่ึงของกลุมบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองการเปนสมาชิก

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณวาบริษัทฯ จะดําเนินงานตามกรอบและข้ันตอน 

ซ่ึงเปนไปตามหลักการสากล  

กลุมบริษัทไดมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ การรับ การให ของขวัญ หรือทรัพยสินขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจ                       

วานโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ไดรับการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอยางเพียงพอ ท้ังน้ี การรับ การใหของขวัญ หรือ

ทรพัยสินเปนไปตามหลักการดังน้ี 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมเรียกรองทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด จากผูรับเหมา ผูคา ผูขาย ผูรวมทุนหรือ 

ผูที่มีสวนเก่ียวของกับธุรกิจของกลุมบรษิัท 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมใหหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ที่อาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ 

เวนแตกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันและอยูในราคาที่เหมาะสม หากมีขอสงสัยวาการรับนั้นไมเหมาะสม 

ผูบังคับบัญชามีอํานาจใหสงคืนผูให 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น                                

มีแนวทางการปฏิบัติ รายละเอียดแผนงาน และการดําเนินงาน รวมทั้งกรอบเวลาตาง ๆ ที่เก่ียวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

ใหเกิดความเหมาะสมกับสภาวการณของบริษัทฯ เชน การกําหนดนโยบาย การวางแนวทางและกลยุทธ สาสนจากผูนําองคกร              

การจัดต้ังคณะทํางาน การวางแผนปฏิบัติการ การวางแผนการสื่อสารในองคกร การประเมนิผล รวมทั้งการจัดทํารายงานตางๆ เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคสอดคลองกับแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต            

ที่บริษัทฯ ไดรับการรบัรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 
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3.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

กลุมบริษัทมีนโยบายใหความสําคัญตอการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน

ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด และกําหนดใหฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเพื่อปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟตแวร

คอมพิวเตอร เพ่ือใหกลุมบริษัทมีการใชทรัพยสินทางปญญาอยางถูกตองและเพียงพอตอการดําเนินงาน 

3.11 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุมบรษิัทใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย           

ของขอมูลขาวสาร เพ่ือปองกันและลดโอกาสที่ขอมูลสําคัญหรือเปนความลับถูกเผยแพรออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือ                      

โดยความประมาท ท้ังน้ี การใชซอฟตแวรและอินเตอรเน็ตเปนไปตามหลักการดงัน้ี 

 กรรมการ ผู บ ริห าร และพ นักงาน  ต องป ฏิ บั ติ งาน โดยใช โป รแกรมคอมพิ ว เตอรที่ มี ลิ ขสิ ท ธิ์ ถู กต องเท า น้ัน                        

หามติดต้ังและใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ลิขสิทธิ์ไมถูกตองลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอรใดๆ ของกลุมบริษัททั้งสิ้นและ

โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจะติดต้ังลงบนเครื่องคอมพิวเตอรใดๆ จะตองไดความเห็นชอบจากแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

หรือมีรายชื่อปรากฏอยูในรายการโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดรับอนุญาตใหใช (Approved Software) โดยจะมีการตรวจสอบ

คอมพิวเตอรของพนักงาน ปละ 1-2 คร้ัง (ตามความเหมาะสมของแตละแผนก) เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาไมมีการใชงาน

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ผิดกฎหมายในกลุมบรษิัท 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมกระทําการอันเปนการรบกวนระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของผูอ่ืน         

ในสํานักงาน และไมเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสมในทางศีลธรรมหรือละเมิดกฎหมาย อาทิเชน การสรางความเสียหาย         

แกชื่อเสียงและทรัพยสินของกลุมบริษัท หรือผูรวมงาน การมีไวซึ่งสื่อลามกอนาจาร ความรุนแรง การForward mail             

หรือ Spam mail ที่เปนการรบกวนสรางความรําคาญ นอกจากน้ี กลุมบริษัท ยังกําหนดใหฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

จัดเก็บขอมูลการใชงานของพนักงานไว ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550  และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ืองหลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 

3.12  นโยบายการใชขอมูลภายใน 

กลุมบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันการใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผู อ่ืน                             

ของกรรมการผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัท ทั้งน้ี เพ่ือใหกรรมการผูบริหาร และพนักงานทั้งหลาย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ               

และระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ                       

ที่ดี โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

 กําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร ของบริษัทฯ (ซ่ึงหมายความรวมถึง คูสมรส และบุตรที่ ยังไมบรรลุนิติภาวะ)                     

ตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                

ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ มี                  

การเป ล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย  ตลอดจนจัดสงสําเนาใหแกสํ า นักเลขานุการบริษัท  เพื่ อรวบรวมทํ าสรุป                                

และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนรายไตรมาส 

 กําหนดหามมิให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และ/

หรือบริษัทที่เก่ียวของ และหามมิใหเปดเผยขอมูลภายในตอบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเก่ียวของ กอนท่ีจะมีการ
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เปดเผยใหประชาชนทราบโดยท่ัวถึงกัน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายปองกันการใชขอมูล

ภายในโดยมิชอบ ดงัน้ี 

- หามบุคคลท่ีลวงรูขอมูลภายในดังกลาว ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผย

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปดเผยงบการเงินดังกลาว  

- ในกรณีที่  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ทราบขอมูลภายในที่ ยังไมเปดเผยและมีความสําคัญ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ บุคคลที่ลวงรูขอมูลภายในดังกลาวตองละเวนการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯจนกวาจะ

พนระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังการเปดเผยขอมูลน้ันตอประชาชน ทั้งน้ี หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ฝาฝนขอกําหนดในเร่ือง 

การใชขอมูลภายในดังกลาว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยแลว ยังถือวาไดกระทําผิดขอบังคับ

การทํางานของบริษัทฯ และมีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัยมี 4 ลําดับ โดยขึ้นกับลักษณะแหงความผิดหรือความหนักเบาของ

การกระทําผิดหรือตามความรายแรงที่เกิดข้ึน ตั้งแต (1) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร (2) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรและพักงาน 

(3) เลิกจางโดยจายคาชดเชย (4) เลิกจางโดยไมจายคาชดเชย 

4. พนักงาน 

กลุมบริษัทตระหนักดีวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุด ที่จะทําใหกลุมบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายและ

แผนการดําเนินธุรกิจไดอยางม่ันคง และบริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานทุกคนไมวาจะทํางานอยูในสวนใดฝายใด โดยปราศจากการ

เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ดังน้ัน บริษัทฯ จึงถือเปนนโยบายสําคัญในการจัดใหมีผลประโยชนตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ตอบแทนพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอยางทุมเท เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ พรอมทั้งจัดใหมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ มี

ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนใหพนักงานมีความกาวหนาในอาชีพการงาน รวมถึงการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอพนักงานเพ่ือ

เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานที่ดีภายในองคกร ซึ่งจะทําใหพนักงานทุกคนทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข ทั้งน้ี 

บริษัทฯ มีความเช่ือม่ันเปนอยางย่ิงวานโยบายที่บริษัทฯ ไดดําเนินการและปฏิบัติมาอยางตอเน่ือง ดังที่กลาวมาน้ีจะสงผลใหองคกรและ

พนักงานเดินไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จรวมกันอยางม่ันคงและย่ังยืน 

 ทั้งน้ีผลประโยชนตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานแตละคนอาจมีความแตกตางกันในรายละเอียด โดยขึ้นอยูกับความรู

ความสามารถ ภาระหนาท่ี และความรบัผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลาการทํางานของพนักงานแตละคน รวมถึงความแตกตางในขอบังคับ

การทํางานและนโยบายปลีกยอยของแตละบริษัทดวย ซึ่งบริษัทฯ ใหความม่ันใจแกพนักงานวาจะไดพิจารณาผลตอบแทนและ

สวัสดิการของพนักงานทุกคนอยางเปนธรรมและเหมาะสม 

 4.1  ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน ประกัน

สุขภาพของพนักงาน โดยไดเปดเผยขอมูลใหพนักงานไดรับทราบผานทาง website ของกลุมบริษัทใหเปนท่ีทราบ 

4.2  นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

กลุมบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอยางย่ิงความกาวหนาในอาชีพของพนักงานทุกคน                

โดยกลุมบริษัทมีความมุงม่ันในการพัฒนาบุคลากร ใหมีคุณภาพระดับมืออาชีพและเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงศักยภาพอยางเต็ม

ความสามารถ ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาความรู ความสามารถ ของพนักงานในทุกระดับอยางจริงจัง และตอเน่ือง 

เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนพนักงานใหมีความกาวหนาตามสายอาชีพไปพรอมกับความสําเร็จของ

องคกร การสรรหาและความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน กลุมบริษัทไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรต้ังแตกระบวนการสรร
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หา โดยไดยึดถือหลักการวากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ตองมีความโปรงใส และดําเนินการดวยระบบความเสมอภาคและ

เปนธรรม (Merit System) โดยจะมีการกําหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พรอมท้ังระบุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ 

ความเชี่ยวชาญ และขอกําหนดอื่นๆของแตละตําแหนงงานอยางชัดเจน และจะคัดเลือกผูที่ มีคุณสมบั ติที่เหมาะสม เพื่อเขาสู

กระบวนการทดสอบขอเขียนและการสัมภาษณ โดยผูบังคับบัญชาตามสายงานที่เก่ียวของเพ่ือที่จะไดมาซ่ึงพนักงานที่มีคุณสมบัติ

ถูกตอง และเหมาะสมตามตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เมื่อมีตําแหนงงานที่วางหรือตําแหนงงานใหมๆ เกิดขึ้น เพ่ือใหโอกาสในการพัฒนา

ความกาวหนาในการทํางานกับพนักงานเดิม กลุมบรษัิทจะเปดโอกาสใหกับพนักงานภายในเปนอันดับแรก หากไมมีผูใดเหมาะสมจึงจะ

พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก นอกจากน้ี พนักงานใหมทุกคนจะไดเขารับการปฐมนิเทศ เพื่อใหพนักงานไดรูจักและรับทราบถึง

กระบวนการและขั้นตอนการทํางานของตนเอง รวมไปถึงฝายตางๆในองคกร ซ่ึงจะมีสวนชวยใหพนักงานเขาใจบทบาทและหนาที่ของ

ตนเอง และสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงค อีกทั้ง กลุมบริษัทยังใหความสําคัญในการใหโอกาสเติบโตในหนาที่การงานแก

พนักงานตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ เพื่อรักษาคนเกงและคนดีใหอยูกับองคกร การพัฒนาความสามารถกลุมบริษัทมีนโยบายที่

จะสนับสนุนการฝกอบรมและการพัฒนาพนกังาน ทั้งน้ี เพ่ือพัฒนาทักษะในการทํางานของพนักงานอยางสมํ่าเสมอเพิ่มพูนและตอเน่ือง 

โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยหลักสูตรการฝกอบรมแตละหลักสูตร กลุมบริษัทจะพิจารณาตามความ

เหมาะสมตามตําแหนงหนาที่ของพนักงานแตละคน และสอดคลองกับความรูความสามารถและลักษณะงาน เพ่ือใหการฝกอบรมเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด ทั้งน้ี กลุมบริษัทจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคกร ครอบคลุมหลักสูตรในดาน

ตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัตหินาที่ของพนักงานตามสายอาชีพ เชน หลักสูตรดานวิศวกรรมและซอมบํารุง หลักสูตรดานการเสริมสราง

และพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย หลักสูตรดานการเงินการบัญชี และการ

ตรวจสอบภายในหลักสูตรดานการบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป เปนตน โดยกลุมบริษัทมุงหวังและ

สนับสนุนใหพนักงานที่เขารบัการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ไมวาจะเปนการฝกอบรมภายในองคกรหรือการฝกอบรมภายนอกองคกรไดมี

โอกาสแบงปนความรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม ไปยังพนักงานคนอื่นดวยเพื่อใหเกิดการถายทอดความรูและ

ประสบการณภายในองคกรในรปูแบบของการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) 

 การฝกอบรมภายในองคกร 

กลุมบริษัทจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานของพนักงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรูความสามารถ 

และทักษะทางวิชาชีพใหกับพนักงานในสายงานตามแตละสาขาวิชาชีพ กลุมบริษัทมีการพัฒนาอบรมใหความรูอยางทั่วถึง คนละไม

นอยกวา 6 ชั่วโมงตอป สําหรับพนักงานท่ีไดรับการอบรมซ่ึงพนักงานบรรจุใหมจะไดรับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่จําเปนสําหรับ

การทํางานเพื่อเตรยีมความพรอม และใหความรูความเขาใจตอพนักงานในการทํางานในชวงแรกของการปฏิบัติงานหนาที่ 

สําหรับพนักงานประจําจะไดรับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีจําเปนตามความเหมาะสม เพื่อทบทวนและซักซอม            

ความเขาใจเพื่อใหเกิดความชํานาญในการทํางานใหมากย่ิงขึ้น ซึ่งหลักสูตรของกลุมบริษัทไดครอบคลุมทักษะในดานตางๆ ดงัน้ี 

 หลักสูตรดานวิศวกรรมและซอมบํารุง 

 หลักสูตรการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย 

 หลักสูตรดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักสูตรพ้ืนฐานทั่วไป 

 หลักสูตรอ่ืนๆซ่ึงจัดข้ึนตามความเหมาะสม 

 การฝกอบรมภายนอกองคกร 

กลุมบริษัทถือเปนนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานในองคกร ใหมีความเปนมืออาชีพตามแต

ละสาขาวิชา ชีพ ดัง น้ันกลุมบริ ษัท จึงไดจัดส งพนักงานไปฝกอบรมภายนอกองคกรในหลักสูตรตางๆ ที่ เปนประโยชนต อ                 
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การทํางานซึ่งเปนหลักสูตรที่จัดข้ึน ทั้งในหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชน ซึ่งกลุมบริษัทเช่ือวาการสงพนักงานไปฝกอบรมภายนอก

องคกรดังกลาว จะทําให เกิดองคความรูใหมที่ เปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางานของกลุมบริษัท  

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น อันเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จอยางย่ังยืน            

ซ่ึงหลักสูตรของการฝกอบรมภายนอกองคกรน้ันครอบคลุมทักษะทางดานตางๆ เชน 

 หลักสูตรดานส่ิงแวดลอม 

 หลักสูตรดานการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย 

 หลักสูตรดานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบภายใน 

 หลักสูตรดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักสูตรท่ัวไป 

การประเมินผลงานอยางชัดเจนและเปนธรรม 

กลุมบริษัทมีการประเมินความรูความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดเกณฑในการประเมินพนักงาน

ทุกระดับอยางชัดเจนและเปนธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะ ของพนักงานใน 4 สวน  

คือ ทักษะ (Skill) ความรู (Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และ ผลการปฏิบัติงาน (Performance) และไดมีการสื่อสารเกณฑ

ตางๆในการประเมินใหพนักงานทราบลวงหนาอยางทั่วถึง ทั้งน้ีในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกพนักงาน นอกจากจะคํานึงถึงผล

การประกอบการของกลุมบริษัท และสถานการณทางเศรษฐกิจในแตละปแลว ผลการประเมินก็เปนสวนสําคัญในการพิจารณากําหนด

คาตอบแทนแกพนักงานรายบุคคล ซึ่งการจัดใหมีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณากําหนดคาตอบแทนแก

พนักงานตามผลการประเมินน้ี จะสงผลใหพนักงานสามารถทุมเทความสามารถในการทํางานและพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยาง

เต็มที่ 

 

4.3  นโยบายความรับผิดชอบตอพนักงาน 

    4.3.1 กลุมบริษัทตอพนักงาน  

กลุมบริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดและเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ                 

ขององคกร ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอพนักงานข้ึนมา โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึงการปฏิบัติตอ

พนักงานอยางเทาเทียมกัน การส่ือสาร ขอคิดเห็น ของพนักงาน การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน การสรางระบบบริหารและการ

ทํางานรวมกันท่ีดี การสรางสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานการ สรางสํานึกใหพนักงานเปนคนดีขององคกรและสังคม และ

การสรางความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน ทั้งน้ี กลุมบริษัทเชื่อวานโยบายความรับผิดชอบตอพนักงานดังกลาวจะ

เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดีภายในองคกร เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานรวมกันไดอยางมีความสุขมีความเปน 

นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน (Solidarity) อันจะนําพาองคกรและพนักงานไปสูเปาหมายแหงความสาํเร็จรวมกันอยางย่ังยืน 

การปฏิบัตติอพนักงานอยางเทาเทียมกัน 

กลุมบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองคกร ต้ังแตกระบวนการคัดเลือก

บุคคล ตลอดจนการเลื่อนตําแหนงใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบตาม ความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพ

ของพนักงานโดยไมมีอคติ หรือใชระบบเครือญาติในการวัดผลงาน 
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การสื่อสารขอคดิเห็นของพนักงาน 

เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัตหินาที่ของพนักงานแตละคน กลุมบริษัทไดกําหนดใหมีชองทางในการ

ส่ือสาร ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งขอมูลที่ไดรับมาน้ัน จะสามารถนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

และชวยพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร และทรัพยากร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

รวมท้ังบริษัทฯ ยังไดกําหนดระเบียบปฏิบัติวาดวยการย่ืนคํารองทุกข เพ่ือใหพนักงานไดใชในการยื่นเร่ืองราวรองทุกข เพ่ือ

เปนแนวทางในการแกไขขอคับของใจในการทํางานของพนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยกลุมบริษัทมีความเช่ือม่ันวาการ

ส่ือสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการทํางานของพนักงานภายในองคกรจะนําไปสูสัมพันธภาพที่ดี (Good 

Relationship) ระหวางพนักงานทุกระดับ  

การสรางคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน 

กลุมบริษัท เห็นความสําคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหพ นักงานทํางานอยางเต็มที่                      

และมีประสิทธิภาพ กลุมบริษัทจึงเอาใจใสดูแลรักษาสถานท่ีทํางานใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ทั้งในแงการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ และเคร่ืองใชสํานักงานที่ไดมาตรฐานถูกตองตามหลักสรีระ ไมกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ ไมกอใหเกิดมลพิษ รวมไปถึงการ

สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหเหมาะสม รวมทั้ง การรักษาความสะอาดในสถานท่ีทํางานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีและสุข

พลานามัยที่สมบูรณของพนักงาน นอกจากน้ี กลุมบริษัทไดตระหนักถึงการกําหนดปริมาณงานในหนวยงานใหสอดคลองกับจํานวน

พนักงานที่มีอยู ดังน้ัน หากจํานวนพนักงานในหนวยงานใดไมเพียงพอตอปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กลุมบริษัทก็จะจัดจางพนักงานท่ี

เหมาะสมกับตําแหนงงานเพิ่มเติม เพื่อใหปริมาณงานในหนวยงานสอดคลองกับจํานวนพนักงาน และสรางคุณภาพชีวิต ที่ดีในการ

ทํางานแกพนักงาน การสรางระบบบริหาร และการทํางานรวมกันที่ดี กลุมบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญในระบบการทํางานใหมีความ

ตอเน่ือง ตั้งแตตนทางไปยังปลายทาง และกอใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแยงในการทํางาน นอกจากนี้ 

กลุมบริษัทไดสนับสนุนการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานที่ดีรวมกัน เพ่ือใหพนักงานทุกระดับสัมผัสไดถึงความรูสึกถึง

ความเปนสมาชิกในครอบครวัเดียวกัน 

การสรางสัมพันธที่ดีระหวางผูบรหิารและพนักงาน 

กลุมบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญ ของความสัมพันธที่ ดีในการทํางานรวมกัน ระหวางผูบริหารและพนักงาน                        

ซ่ึงจะมีผลดีตอประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดจัดใหมีกิจกรรมนอกเหนือจากภาระหนาที่ทางการงานรวมกัน

ระหวางพนักงานและผูบริหาร ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีสามารถพัฒนาความสัมพันธที่ดี และเปนการสนับสนุนใหเกิดความสุขใจในการทํางาน 

เชน งานสังสรรควันปใหม งานทําบุญรวมกัน งานกิจกรรมทางดาน CSR เปนตน นอกจากนี้ ผูบริหารไดจัดประชุมรวมกันกับพนักงาน

อยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูบริหารและพนักงาน ซ่ึงจะนําพาองคกรไปสูเปาหมายการทํางานใน

ทิศทางเดียวกัน 

การสรางสํานึกใหพนักงานเปนคนดีขององคกรและสังคม 

เพื่อใหพนักงานยึดถือปฏิบัติตาม และเพื่อประโยชนแหงความมีวินัยอันดีงามของหมูคณะ เมื่อพนักงานผูใดหลีกเลี่ยง         

หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับการทํางาน จะถือวาพนักงานผูน้ันกระทําผิดซึ่ง จะตองไดรับการพิจารณาและดําเนินการตามมาตรการ

แก ไขอย างใดอย างห น่ึง ตามระเบี ยบข อบั งคับการทํ างานอยา งเหมาะสมแก กรณี  โดยยึดหลัก กํา กับ ดูแลกิจการที่ ดี                          

(Good Corporate Governance) ที่กลุมบริษัทกําหนดซึ่งเปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ทั้งน้ี กลุมบริษัทเชื่อม่ันวา           
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การพัฒนาพนักงานใหเปนคนดีและคนเกงนั้น จะชวยใหองคกรเจริญเติบโตอยางมั่นคงและย่ังยืนและประกอบกับการปฏิบัติดังกลาว 

จะชวยยกระดับคุณภาพของสังคมโดยรวมไดในท่ีสุด นอกจากน้ี กลุมบริษัทประสงคท่ีจะปลูกฝงวัฒนธรรม การดูแลรักษาสังคม ชุมชน 

และส่ิงแวดลอม ใหเกิดข้ึนในองคกรดวย ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงได กําหนดนโยบายการใชพลังงานอยางคุมคาและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ อป ลูกฝงและสรางจิตสํานึกให กับพนักงานในการลดการใชพลังงานที่ ไม จําเปน ตลอดจนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งน้ี กลุมบริษัทไดสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกระดับ ไดมีสวนรวมในเร่ืองดังกลาว

อยางจริงจังโดยไดกําหนดแนวปฏิบัติไวดังน้ี 

กลุมบริษัทมีการต้ังเปาหมาย ควบคุม และประเมินผล การใชวัตถุดิบในการผลิตสินคาของกลุมบริษัท รวมถึงปริมาณ              

ของเสียที่ เกิดขึ้นจากการผลิตขางตนดวยการต้ัง KPI นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังรณรงคสรางสํานึกการใชทรัพยากรอยาง                           

มีประสิทธิภาพ เชน 

 ในชวงพักกลางวันหรือกรณีอ่ืนใด ที่ ไมมีความจําเปนตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการทํางานพนักงานตองปดเคร่ือง

คอมพิวเตอร และอุปกรณที่เก่ียวของทุกครั้งเพื่อประหยัดและลดการใชไฟฟา 

 พนักงานตองปดระบบไฟฟาแสงสวางที่ไมจําเปนทุกครั้งในชวงพักเที่ยงและหลังเลิกงาน 

 กลุมบรษิัทสนับสนุนใหพนักงานใชนํ้าอยางประหยัด โดยปดทุกคร้ังหลังใชงาน 

 พนักงานตองใชกระดาษใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหากมีกระดาษที่ยังอยูในสภาพดีและใชไปเพียงดานเดียว พนักงานตอง

นํากระดาษที่ใชไปเพียงดานเดียวกลับมาใชใหมเพื่อประหยัดและลดการใชกระดาษ 

การสรางความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน 

กลุมบริษัทใสใจในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู เก่ียวของทุกฝายเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ดังน้ัน                 

กลุมบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน เพื่อใหความม่ันใจและความเช่ือมั่นตอพนักงานถึง

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สําหรับการปฏิบัติหนาที่ในสถานที่ทํางานและใหความม่ันใจ และความเช่ือมั่นตอผูที่เก่ียวของทุกฝาย

ในการใชบริการตามคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล และเปนไปตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งน้ี กลุมบริษัทตระหนักดีวาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานเปนความรับผิดชอบข้ัน

พ้ืนฐานตอพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝาย 

 กลุมบริษัทจะดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อันเน่ืองมาจากอุบั ติเหตุ                 

ความประมาท อัคคีภัย การบาดเจ็บจากการทํางาน การละเลยตอระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานอยางไมถูกวิธี

ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในที่ทํางาน ใหมีความปลอดภัยตอพนักงาน และมีการทบทวนและซักซอมแผนการรักษาความ

ปลอดภัยใหทันตอสถานการณอยางสม่ําเสมอ เชน การจําลองและซอมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซอมแผนอพยพหนีไฟ 

อบรมการใชอุปกรณดานความปลอดภัย เปนตน 

 บริหารจัดการความปลอดภัยในเชิงรุก โดยการตรวจหาอันตราย วิเคราะหความเสี่ยง ดําเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงให

เกิดนอยที่สุด รวมถึงทบทวนกระบวนการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเปนสากล 

 จัดใหมีการประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลให กับพนักงานและผู เก่ียวของทุกฝาย เพ่ือสรางความรูความเขาใจ                   

ถึงข้ันตอน วิธีปฏิบัติ ขอควรระวังตางๆ ทางดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนนําไปยึดถือและปฏิบัติตาม             

ไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 
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 สงเสริมและสรางจิตสํานึกแกพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝาย ใหตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับมาตรฐาน           

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยการสื่อสารแนวปฏิบัติใหเปนท่ีเขาใจทั่วท้ังองคกรและให ยึดถือและปฏิบัติตาม          

อยางเครงครัด 

 หากพบวาการปฏิบัติงานใด อาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต และทรัพยสิน พนักงานจะตองยุติการปฏิบัติงานโดยทันที             

เพื่อแจงผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่รบัผิดชอบใหทราบโดยทันที เพ่ือดําเนินการแกไขหรือวางแผนในการแกไขปญหาตอไป 

 กลุมบ ริษัทถือ เปนนโยบายที่ สําคัญ  วาจะไม มี วัตถุประสงค ในเชิงธุรกิจใดสําคัญ เหนือกวาความปลอดภัยและ                      

อาชีวอนามัยของพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝาย 

4.3.2  พนักงานตอกลุมบริษัท 

- ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวิ นัย และมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม              

และตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชน เพื่อตนเองหรือเพื่อประโยชนของบุคคลที่

เก่ียวของ 

- รักษาผลประโยชนของกลุมบริษัท โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของกลุมบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนของ

ตนเอง ทั้งทางตรงและทางออม และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใดใหทําธุรกิจแขงขัน

กับกลุมบรษิัท 

- หามทําธุรกิจสวนตัวใดๆ ที่ มีผลเกี่ยวของกับกิจการของกลุมบริษัท เวนแตจะได รับอนุญาตจาก  

คณะกรรมการบริหาร 

- หามรับเงิน และ/หรือ ผลประโยชน อ่ืนใด เปนการสวนตัวจากลูกคาของกลุมบริษัท หรือจาก

บุคคลภายนอก อันเก่ียวเน่ืองกับการทํางานใหแกกลุมบริษัท 

- หามกู ยืมเงินจากลูกคา ผู เก่ียวของกับลูกคา หรือผูทําธุรกิจกับกลุมบริษัท เวนแตเปนการกูยืมเงิน                

จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

- พ นัก งานทุ กคนต อ ง เป ด เผยก ารมี ความ สัมพั น ธ กั บ อ งค ก ร  สถ าบั นท าง ธุรกิ จภ ายนอ ก                             

หรือความสัมพันธทางเครือญาติ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงในดานผลประโยชน 

- การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานไดรับของขวัญที่มีมูลคาเกินปกติวิสัย จากผูทําธุรกิจกับ

กลุมบรษิัทใหพนักงานรายงานตอผูบังคับบัญชา 

- พนักงานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของกลุมบรษิัท และกฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

- พนักงานตองระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอก ในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบตอช่ือเสียง

และผลดําเนินของกลุมบรษิัท 

- จริยธรรมธุรกิจท่ีกําหนดไวอาจไมครอบคลุมในทุกกรณี ดังนั้น ในกรณีที่มีปญหาใหพนักงานปรึกษากับ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน ในกรณีที่ มีขอขัดแยงใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการผู จัดการ/

คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัท เปนที่สิ้นสุด 
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4.3.3 พนักงานตอผูบังคับบัญชา 

- รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา รวมทั้งควรมีความสุภาพออนนอมถอมตนตอ

บุคคลท่ีมีตําแหนงเหนือตน 

- ไมกลาวรายตอผูบังคบับัญชา ผูบริหาร โดยปราศจากซึ่งขอเท็จจริง 

4.3.4  พนักงานตอผูใตบังคับบัญชา 

- ปฏิบั ติตอผูใตบังคับบัญชา ดวยความเมตตาธรรม ดูแลเอาใจใส และพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อ

ความกาวหนาในหนาที่การงาน 

- รับฟงขอคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา และพิจารณานําไปใชในทางที่เปนประโยชนตองานและตอกลุม

บริษัท 

4.3.5  พนักงานตอเพื่อนรวมงาน 

- รักษาและเสริมสรางความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ใหความรวมมือและการประสานงานซึ่งกันและ

กัน 

- ปฏิบัติตอผูรวมงานดานการทํางานอยางมีนํ้าใจ ไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 

และปรับปรุงตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

- เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยูในองคกรเดียวกัน ไมวิพากษวิจารณในลักษณะที่กอใหเกิดความ

เสียหาย และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

4.3.6  พนักงานตอตนเอง 

- พนักงานตองยึดถือความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ตั้ง ไมประพฤติตนในทางที่อาจเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งของ

ตนเองและของกลุมบริษัท 

- ตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงศึกษาหาความรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

4.3.7  พนักงานตอลูกคา 

- พนักงานตองรักษาความลับของลูกคา ไมเปดเผยขอมูลของลูกคาใหผูอ่ืนทราบ 

- พนักงานตองไมใชขอมูลของลูกคา ในการแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอ่ืนอันจะนําไป 

สูการกระทํา หรือการตัดสินใจใดๆ ท่ีขัดผลประโยชนของกลุมบริษัทและผูถือหุน 

- พนักงานตองไมใชขาวสารและขอมูลภายใน หรือขอมูลท่ีไมพึงเปดเผยตอสาธารณะ มาเปนประโยชนตอ

การซื้อขายหรือลงทุนสวนตัว อันจะกอใหเกิดความสูญเสียตอผลประโยชนของลูกคาของกลุมบริษัท 

- พนักงานตองไมใชอํานาจ หนาที่ ในฐานะพนักงานของกลุมบรษิัทแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

 

 5.  ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

สําหรับกลุมบริษัทแลวความรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินไปดวยความสํานึกวาความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้น                           

อยูตลอดเวลา ตั้งแตนโยบายหลักของกลุมบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการและดําเนินอยูในทุกๆ ภาคสวนขององคกร เพราะกลุมบริษัท

เชื่อวาองคกรทางธุรกิจน้ัน เปนเพียงหนวยเล็กๆ หนวยหน่ึงของสังคม มีจํานวนพนักงานในกลุมบริษัทเพียงหลักรอยคนและมีผูถือหุน

ของกลุมบริษัทจํานวนหลักหมื่นคน ซึ่งเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรของทั้งประเทศแลว ถือวาเปนจํานวนที่นอยมาก แตกลุมบริษัทมี
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ความเชื่อวาหากองคกรทางธุรกิจทั้งหลาย แตละองคกรไดผนึกกําลังรวมกัน ผลักดันการดําเนินธุรกิจอยางมีจิตสํานึกตอสังคมและ

สวนรวมไปรวมกัน เพ่ือผลระยะยาวในทศิทางเดียวกันทุกภาคสวนแลว พลังการขับเคล่ือนดังกลาวจะเปนประโยชนกับสวนรวมไดอยาง

มีนัยสําคญั อันนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ทั้งในระดบัชุมชนและระดับประเทศ 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดลอม 

 (CSR Policy) ของกลุมบริษัทข้ึนมา โดยกําหนดกรอบความรับผิดชอบตอสังคม ครอบคลุมในทุก ๆดาน ตามความเหมาะสม 

ความชํานาญเฉพาะทาง และสอดคลองกับธุรกิจแตละประเภท ความรับผิดชอบตอ ชุมชน และสังคมของกลุมบริษัท นับต้ังแตเร่ิมเปด

ดําเนินการ กลุมบริษัทไดใหความสําคัญเปนลําดับแรก ในเรื่องของชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผูรับเหมา  

โดยไดกําหนดเปนนโยบายดานคุณภาพความปลอดภัย กิจกรรมหลักดานส่ิงแวดลอม และการประหยัดพลังงาน 

กลุมบริษัทมีนโยบายสานตอโครงการตางๆ ตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว ทั้งโครงการตอเน่ืองที่เปนโครงการระยะยาว             

และโครงการตอเน่ืองในดานพัฒนาสังคมและชุมชน 

6.  การดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ 

 กลุมบริษัทไดจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกําหนดขอพึงปฏิบัติไวสําหรับกรรมการ 

ผูบริหาร และพนกังานของกลุมบริษัท ใหยึดถือในการปฏิบัติงาน และกําหนดใหเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคน ท่ีจะตองรับทราบและทําความเขาใจ รวมทั้งตองปฏิบัติอยางเครงครัด 

ผูบริหารทุกระดับในองคกร จะตองดูแลรับผิดชอบและถือเปนเรื่องสําคัญ ที่จะตองดําเนินการใหพนักงานภายใต                

สายบังคับบัญชาของตน รับทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจรยิธรรมทางธุรกิจของกลุมบริษัทในการทํางานอยางจริงจัง 

คูมือจริยธรรมทางธุรกิจน้ี ใหถือเปนสวนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติของกลุมบริษัท  

 

 

 

 

 


