คู่มอื จริยธรรม
Code of Conduct

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

บทนำ
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย มีเป้ ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์
อย่ำ งสู ง สุ ด แก่ ผู ้มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก กลุ่ ม และกลุ่ ม บริ ษ ัท ยัง ให้ ค วำมส ำคัญ กับ วิ ธี ก ำรเพื่ อ ให้ ไ ด้ม ำซึ่ งควำมส ำเร็ จ นั้ นๆ
รวมถึ งผลกระทบต่ อ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม อัน ได้แ ก่ ลู ก ค้ำ พนัก งำน คู่ ค ้ำ คู่ แ ข่ ง เจ้ำหนี้ สังคม ชุ ม ชน และสิ่ งแวดล้อ ม
โดยกลุ่มบริ ษทั ได้กำหนดเป้ ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจไว้ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่ำของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งระบุไว้ในนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อกำหนดทิศทำงในกำรทำงำนให้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกระดับ
นอกจำกกลุ่มบริ ษทั ได้กำหนดให้มีกำรบริ หำรธุรกิจโดยดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรแล้ว กลุ่มบริ ษทั
ได้คำนึงถึงหลักจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ อำทิเช่น ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูบ้ ริ โภค โดยกำรผลิตสิ นค้ำและกำรบริ กำร
ที่ดีมีคุณภำพ ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน โดยกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม รวมถึง ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำ
สิ่ งแวดล้อม นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่ งใสพร้อมให้สำธำรณชนตรวจสอบ
ดังนั้น จริ ยธรรมมีควำมจำเป็ นอันสำคัญในกำรดำเนิ นธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั เป็ นอย่ำงมำก อันเนื่ องมำจำกกำรทำงำน
ภำยใต้ระบบทุนนิ ยมและกระแสเศรษฐกิจในปั จจุบนั หำกดำเนิ นธุ รกิจโดยไม่คำนึ งถึงหลักจริ ยธรรมแล้ว คงสร้ำงผลกระทบ
อย่ำงรุ นแรงและกว้ำงขวำงต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
ได้ดำเนิ นธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรมตำมเป้ ำหมำย และถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำรแล้ว กลุ่มบริ ษทั จึงได้จดั ทำ
คู่มื อจริ ยธรรมฉบับ นี้ ขึ้ น เพื่ อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บัติ ห น้ำที่ ต ำมควำมรั บ ผิดชอบ รวมทั้ง ได้มี กำรสื่ อ สำรให้กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ของกลุ่มบริ ษทั รับทรำบ และถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัดตำมคู่มือจริ ยธรรม
คู่มือจริ ยธรรม ฉบับนี้ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 1) วิสยั ทัศน์ ภำรกิจ และคุณค่ำ 2) กำรกำกับดูแลกิจกำร 3) จรรยำบรรณ
ธุรกิจ 4) พนักงำน 5) ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม และ 6) กำรดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมคู่มือจริ ยธรรม
นโยบำยฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหำคม 2559 เป็ นต้นไป
อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 15 สิ งหำคม 2559

(ลงชื่อ).............................................................................
(ศำสตรำจำรย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
ประธำนกรรมกำร
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คำนิยำม
บริ ษทั ฯ

หมายถึง

บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

กลุ่มบริ ษทั

หมายถึง

บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย

หมายถึง

บริ ษทั ใดๆ ที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มี
สิ ทธิ ออกสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น ไม่วา่ จะเป็ นการถือหุ ้นโดยทาง
ตรงหรื อทางอ้อม

กรรมการ

หมายถึง

กรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย

ผูบ้ ริ หาร

หมายถึง

บุคคลที่ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย

พนักงาน

หมายถึง

พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย
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1. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ : เราจะทาให้การก่อสร้างเป็ นเรื่ องง่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่าที่สุด
พันธกิจ : เรามีความมุ่งมัน่ ในการดาเนินงานให้สาเร็ จผลโดยผ่านแนวคิด
 Total Solution Provider : เราจะเป็ นศู น ย์ร วมในการให้บ ริ ก ารและให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ลู ก ค้า เพื่ อ ให้ลู ก ค้า
สามารถควบคุมต้นทุน และระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ ให้เกิดคุณภาพสูงสุด
 เป็ นที่หนึ่งในใจลูกค้า : เราจะผลิตสิ นค้าเพื่อทาให้ลูกค้าได้รับความความพึงพอใจสูงสุด

2. กำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้กากับนโยบายการกากับดู แลกิ จการ โดยมี หลัก การและแนวปฏิ บัติที่ส อดคล้องกับ
หลักการการกากับดูแลกิจการที่ ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และข้อแนะนาของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) และได้มีการสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
จะมีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์และการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ อยูเ่ สมอและเพื่อเป็ นการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ด้านการกากับดูแลกิจการ และ
ช่ วยเหลื อคณะกรรมการบริ ษทั ในการกากับดู แ ลให้การดาเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ เป็ นไปตามหลักการกากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการกากับดู แ ลกิ จการที่ ดีข้ ึ นเพื่อท าหน้า ที่ พิจารณา ก าหนด ทบทวน
และปรับปรุ งนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการที่ ดี จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ และจริ ยธรรมของ
พนั ก งาน นโยบายการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้อ ม (CSR Policy) ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิ บัติ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตและการติดสิ นบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ ตลอดจนกากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ ดังกล่าว
นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษัท ฯ แบ่ ง ออกเป็ น 6 หมวด ครอบคลุ ม หลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ดังนี้
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ (Right of Shareholders)
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Role of Stakeholders)
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
6. การดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรม
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ส าหรั บ รายละเอี ย ดของนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษ ัท ฯ จะรวบรวมไว้ใ นคู่ มื อ นโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการซึ่งเป็ นเอกสารแยกต่างหากอีกหนึ่งฉบับ

3. จรรยำบรรณธุรกิจ
เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม บริ ษัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม จึ ง ได้ก าหนดข้อ พึ ง ปฏิ บัติ ห รื อจรรยาบรรณธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ น
แนวทางการปฏิ บัติ ง านซึ่ ง สอดคล้อ งกับ หลัก การส าคัญ ของการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ ทั้ง นี้ เป็ นหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน ที่ จะต้องรั บทราบและยึดถื อปฏิ บัติตามนโยบายและแนวปฏิ บัติที่ก าหนดไว้
ในคู่มือจริ ยธรรมเล่มนี้อย่างเคร่ งครัด
นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
3.1

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับผู้ถือหุ้น
3.1.1 กลุ่มบริษัทต่ อผู้ถือหุ้น

สาหรั บ กลุ่ม บริ ษทั มี รายละเอี ยดเป็ นไปตามคู่มือนโยบายการกากับดู แลกิ จการของกลุ่ม บริ ษทั และข้อบังคับ ของ
บริ ษทั ฯ ดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 กรรมกำรและผู้บริหำรต่ อผู้ถือหุ้น
- ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
- บริ หารองค์กรด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุน้
- ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู ้ และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุดความสามารถใน
ทุกกรณี
- จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ขององค์กรเสื่ อมค่า หรื อสูญหายโดยมิชอบ
- จัดให้มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง และแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน และไม่อา้ งสิ ทธิความเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
- ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง
- ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
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3.2

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับลูกค้ ำ
3.2.1 กลุ่มบริษัทต่ อลูกค้ ำ

กลุ่มบริ ษทั มุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบซึ่งมีผล
ต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จ โดยพัฒนาคุ ณภาพและรู ปแบบของสิ นค้าและบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างต่อเนื่ องและสม่ าเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยกลุ่มบริ ษทั ได้มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
เพื่อรั บฟั งความคิดเห็ นหรื อข้อร้องเรี ยน และได้มีการนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง การบริ การและบริ หารงานให้ดีข้ ึ น
นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริ การกับลูกค้า โดยมีการอบรมและให้ความรู ้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการ
ปฏิ บตั ิงานจริ งและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู ้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการ
ให้บริ การ
กลุ่มบริ ษทั ยังมุ่งเน้นเรื่ องความปลอดภัยและมาตรฐานสิ นค้าเป็ นหลัก ได้แก่ ได้รับการรับรองระบบบริ หารจัดการด้าน
ต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 396-2549)
3.2.2 กรรมกำรและผู้บริหำรต่ อลูกค้ ำ
-

-

-

ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม และให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เพียงพอ
และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
ผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมัน่ ที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กาหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของสิ นค้าและบริ การ
เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
โดยคานึงถึงประโยชน์ลูกค้า
ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การ ภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
ไม่ส่งมอบสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้วา่ สิ นค้าและบริ การนั้นๆ มีขอ้ บกพร่ องเสี ยหาย
หรื อเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพต่ากว่าระดับที่กาหนด
ตกถึงมือลูกค้า
จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ และดาเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อ
ให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ ว
รักษาความลับอย่างเคร่ งครัด รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า
หรื อผูม้ ีอานาจของกลุ่มบริ ษทั ก่อน เว้นแต่ขอ้ มูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบท
บังคับของกฎหมายรวมถึงไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ
ควบคุมต้นทุนการผลิต โดยรักษามาตรฐานคุณภาพสิ นค้าและบริ การ เพื่อสามารถเพิม่ ประโยชน์
ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
รักษาสัญญาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ไม่คา้ กาไรเกินควร เมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ และไม่กาหนดเงื่อนไข
การค้า ที่ไม่เป็ นธรรมแก่ลูกค้า
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- ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็ นการให้ได้มา หรื อแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้
วิธีการที่ไม่สุจริ ต
3.3

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับพนักงำน
3.3.1 กลุ่มบริษัทต่ อพนักงำน

กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าพนักงานเป็ นปั จจัยหลักและเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดาเนิ นธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั จึงให้ความสาคัญ
ต่ อ พนัก งานเป็ นอย่า งมาก โดยให้ ค วามเป็ นธรรมต่ อ พนัก งานทุ ก ระดับ โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ เคารพสิ ท ธิ ข องพนัก งาน
ตามสิ ทธิ มนุ ษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล ตามกฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งยังให้ความสาคัญกับสุ ขภาพ
อาชี วอนามัย ความปลอดภัย ในชี วิต และทรั พ ย์สิน และสภาพแวดล้อ มในการท างานของพนักงาน ตลอดจนเสริ ม สร้ าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี และส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังได้มอบโอกาสในการสร้าง
ความก้าวหน้า ในการทางานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความสาคัญในเรื่ องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากร มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและระหว่างพนักงานและผูบ้ ริ หาร
3.3.2 กรรมกำรและผู้บริหำรต่ อพนักงำน
- จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
- จัด ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารบุ ค ลากร ในเรื่ อ งการแต่ ง ตั้ง โยกย้า ย รวมถึ ง ระบบการให้ ร างวัล
และการลงโทษพนักงานที่ ชดั เจน มีการปฏิ บัติโดยความสุ จริ ตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน ไม่เลื อกปฏิ บตั ิจากความแตกต่าง ด้านเชื้ อชาติ
ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรื อความไร้สมรรถภาพทางร่ างกาย
- ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา ความรู ้ ความสามารถ พนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึง
และสม่าเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
- บริ หารงานโดยหลีกเลี่ ยงการกระทาใดๆ ที่ ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่อความมัน่ คงใน
หน้าที่การงานของพนักงาน หรื ออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- ปฏิ บัติ ต่ อ พนัก งานด้ว ยความสุ ภ าพ และให้ค วามเคารพต่ อ ความเป็ นปั จ เจกชน และศัก ดิ์ ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
- สร้ างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่ งพนักงานสามารถปฏิ บัติได้
เพื่อส่งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร
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- เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรี ยน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม ตามระบบ และ
กระบวนการที่กาหนด
3.4

นโยบำยและแนวปฏิบตั ติ ่ อคู่ค้ำ
3.4.1 กลุ่มบริษัทต่ อคู่ค้ำ

กลุ่มบริ ษทั คานึ งถึงความสาคัญของคู่คา้ ในฐานะที่ เป็ นผูท้ ี่ มีความสาคัญในการให้ความช่วยเหลือการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั ยึดหลักการปฏิบตั ิที่เสมอภาคและการแข่งขันที่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ ทุกราย โดยกลุ่มบริ ษทั จะปฏิบตั ิ
ต่อคู่คา้ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั เน้นความโปร่ งใส ความตรงไปตรงมา ในการดาเนิ นธุรกิจและการเจรจาตกลงเข้าทาสัญญากับคู่คา้ โดยให้
ได้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย ตั้งอยูบ่ นหลักเกณฑ์การตัดสิ นใจโดยเปรี ยบเทียบ เงื่อนไข ราคา คุณภาพ และบริ การ
ต่างๆ อย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน
3.4.2 กรรมกำรและผู้บริหำรต่ อคู่ค้ำ
- ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้
- ถ้ามีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยก หรื อการรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น ต้องร่ วมกัน
กับคู่คา้ แก้ไขปั ญหาอย่างยุติธรรมและรวดเร็ ว
- ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด และกรณี ที่ไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขข้อ ใดได้ ต้อ งรี บ แจ้ง ให้ คู่ ค ้า ทราบล่ ว งหน้า เพื่ อ ร่ ว มกัน พิ จ ารณาหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหา
- แลกเปลี่ยนความรู ้ร่วมกัน พัฒนาสิ นค้าและบริ การ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
3.5

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับคู่แข่ ง
3.5.1 กลุ่มบริษัทต่ อคู่แข่ ง

กลุ่มบริ ษทั จะดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่ อตรงและเป็ นมืออาชีพ โดยกลุ่มบริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าไม่วา่ คู่แข่ง
ทางการค้าเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่ให้บริ การและ/หรื อจาหน่ายสิ นค้าชนิดเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั ภายใต้กฎหมายและ
จรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริ ต รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรื อความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่
สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
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3.5.2 กรรมกำรและผู้บริหำรต่ อคู่แข่ ง
- ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็ นธรรม
- ไม่ แ สวงหาข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ของคู่ แ ข่ ง ทางการค้า ด้ว ยวิ ธี ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต หรื อ ไม่ เ หมาะสม
เช่น การจ่ายสิ นจ้างให้กบั พนักงานของคู่แข่ง
- ไม่ พ ยายามท าลายชื่ อ เสี ย งของคู่ แ ข่ ง ทางการค้า ด้ว ยการกล่ า วหาในทางร้ า ย โดยปราศจาก
ซึ่งมูลความจริ ง
3.6

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับเจ้ ำหนี้
3.6.1 กลุ่มบริษัทต่ อเจ้ ำหนี้

กลุ่มบริ ษ ัทเน้นการสร้ างความเชื่ อ มัน่ ให้แก่ เจ้าหนี้ ข องกลุ่ม บริ ษทั โดยเน้นที่ ความสุ จ ริ ตและยึดมัน่ ตามเงื่ อนไข
และสัญญาที่ ทาไว้กบั เจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด กลุ่มบริ ษทั ได้มีการชาระเงิ นกูแ้ ละดอกเบี้ ยถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมา
โดยตลอด รวมทั้งไม่นาเงินที่ กูย้ ืมมาไปใช้ในทางที่ ขดั ต่อวัตถุประสงค์การกูย้ ืม นอกจากนั้นกลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายเปิ ดเผย
ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งอันทาให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าหนี้ของกลุ่มบริ ษทั
3.6.2 กรรมกำรและผู้บริหำรต่ อเจ้ ำหนี้
- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี้
- กรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
- รายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องแก่เจ้าหนี้
3.7

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
3.7.1 กลุ่มบริษัทต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม

กลุ่มบริ ษทั มุ่งเน้นการดาเนิ นธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ด้วยสานึ กว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา กลุ่มบริ ษทั จึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบของสังคม
ให้มีอยู่ในทุกภาคส่ วนขององค์กร ตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของกลุ่มบริ ษทั ไปจนถึงระดับปฏิ บัติการ และดาเนิ นอยู่ในทุ ก
หน่ วยงานขององค์กร โดยกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีจิตสานึ กต่อสังคมและส่ วนรวม จะเป็ นพลังขับเคลื่อนที่
สาคัญ อันนาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
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กลุ่มบริ ษทั ถือเป็ นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมในด้านต่างๆ เสมอมา โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั กิ จกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่ อง และได้จดั กิ จกรรมเฉพาะกิ จตามความ
เหมาะสมของบริ บททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับมหภาค ระดับชุมชน และระดับ
ปฏิบตั ิการ เพื่อตอบแทนและคืนผลกาไรกลับคืนสู่สงั คม โดยบริ ษทั ฯ ได้ทากิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี
3.7.2 กรรมกำรและผู้บริหำรต่ อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
- ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ และที่มีส่วนสร้างสรรค์สงั คมอย่างสม่าเสมอ
- สร้างจิ ตสานึ กในการรั บผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ ในองค์กรอย่างต่อเนื่ องและ
จริ งจัง
- ควบคุ ม ให้ มี ก ารปฏิ บัติ อ ย่า งเคร่ ง ครั ด ตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย หรื อ กฎระเบี ย บต่ า งๆ
ในด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
- ให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานกากับดูแลด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม และรายงานข้อมูลเกี่ ยวกับ
การฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
3.8 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะให้ความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกราย โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยก ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สี ผิว
ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ ตระกูล สถานศึ กษา หรื อสถานะอื่นใด ที่ มิได้เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งให้
ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ อาทิ เช่น การพิจารณาคัดเลือกสรรหาบุคลากรของกลุ่ม
บริ ษทั โดยการประกาศคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งมิได้จากัดทางด้าน เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ ตระกูล
สถานศึกษา แต่จะพิจารณาจากความรู ้ความสามารถให้มีความเหมาะสมกับตาแหน่งงานนั้นๆ
3.9 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตและกำรติดสินบน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะดารงตนให้เป็ นองค์กรที่ดาเนินกิจการตามครรลองของกฎหมาย และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
สนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมทั้งส่ งเสริ มให้คู่คา้
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ถู ก ต้อ งด้ว ยความโปร่ ง ใสด้ว ยเช่ น กัน เพื่ อ ให้ สั ง คมโดยรวมด าเนิ น ไปได้โ ดยสั น ติ สุ ข
กลุ่ ม บริ ษั ท จึ ง ก าหนดให้ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ตและการติ ด สิ น บนเป็ นนโยบายที่ ส าคัญ อี ก นโยบายหนึ่ งของกลุ่ ม
และเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้าน
ทุ จ ริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยได้ล งนามประกาศเจตนารมณ์ เ พื่ อ แสดง
เจตนารมณ์อย่างเปิ ดเผยในการต่อต้านการทุจริ ตและสร้างความมัน่ ใจต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
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กลุ่มบริ ษทั ได้มีนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การรับ การให้ ของขวัญ หรื อทรัพย์สินขึ้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ว่านโยบายการต่อต้านการทุ จริ ต และการติ ดสิ น บนได้รับการปฏิ บัติ อย่างเป็ นรู ปธรรมอย่างเพีย งพอ ทั้ง นี้ การรั บ การให้
ของขวัญ หรื อทรัพย์สินเป็ นไปตามหลักการดังนี้
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จะต้องไม่เรี ยกร้องทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด จากผูร้ ับเหมา ผูค้ า้ ผูข้ าย ผูร้ ่ วม
ทุนหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้หรื อรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ที่อาจทาให้เกิดอิทธิ พลในการ
ตัดสิ นใจ เว้นแต่กรณี ปกติประเพณี นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กนั และอยูใ่ นราคาที่เหมาะสม หากมีขอ้ สงสัยว่าการรับ
นั้นไม่เหมาะสม ผูบ้ งั คับบัญชามีอานาจให้ส่งคืนผูใ้ ห้
คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษัท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การพิ จ ารณาและก าหนดนโยบาย
แนวทางการปฏิ บัติ รายละเอี ยดแผนงาน และการดาเนิ นงาน รวมทั้งกรอบเวลาต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตและ
การติดสิ นบนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของบริ ษทั ฯ เช่น การกาหนดนโยบาย การวางแนวทางและกลยุทธ์ สาสน์จากผูน้ า
องค์กร การจัดตั้งคณะทางาน การวางแผนปฏิบตั ิการ การวางแผนการสื่ อสารในองค์กร การประเมินผล รวมทั้งการจัดทารายงาน
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์สอดคล้องกับแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ตที่บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์
3.10 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับกำรไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทำงปัญญำ
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายให้ความสาคัญต่อการป้ องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และกาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเพื่อป้ องกันการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ใน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั มีการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการดาเนินงาน
3.11 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กลุ่มบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้ องกันและลดโอกาสที่ ขอ้ มู ลสาคัญหรื อเป็ นความลับถูกเผยแพร่ ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรื อ
โดยความประมาท ทั้งนี้ การใช้ซอฟต์แวร์และอินเตอร์เน็ตเป็ นไปตามหลักการดังนี้
 กรรมการ ผู ้บ ริ หาร และพนั ก งาน ต้อ งปฏิ บัติ ง านโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต้อ งเท่ า นั้ น
ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิ ทธิ์ ไม่ถูกต้องลงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใดๆ ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งสิ้ น
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จะติดตั้งลงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใดๆ จะต้องได้ความเห็ นชอบจากแผนกเทคโนโลยี
และสารสนเทศ หรื อมีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นรายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ (Approved Software)
โดยจะมีการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของพนักงาน ปี ละ 1-2 ครั้ง (ตามความเหมาะสมของแต่ละแผนก) เพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจว่าไม่มีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายในกลุ่มบริ ษทั
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 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จะต้องไม่กระทาการอันเป็ นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผูอ้ ื่น
ในสานักงาน และไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรมหรื อละเมิดกฎหมาย อาทิเช่น การสร้างความเสี ยหาย
แก่ชื่อเสี ยงและทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั หรื อผูร้ ่ วมงาน การมีไว้ซ่ ึ งสื่ อลามกอนาจาร ความรุ นแรง การForward mail
หรื อ Spam mail ที่ เ ป็ นการรบกวนสร้ า งความร าคาญ นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ยัง ก าหนดให้ฝ่ ายเทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ องหลักเกณฑ์การเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริ การ พ.ศ. 2550
3.12 นโยบำยกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ในการป้ องกัน การใช้ข ้อ มู ล ภายใน เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ตนเองหรื อ ผู ้อื่ น
ของกรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานทั้งหลาย ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และระเบี ยบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการ
ที่ดี โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
 กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั ฯ (ซึ่ งหมายความรวมถึ ง คู่สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ มี
การเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลักทรั พ ย์ ตลอดจนจัด ส่ ง ส าเนาให้ แ ก่ ส านัก เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เพื่ อ รวบรวมท าสรุ ป
และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นรายไตรมาส
 กาหนดห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ฯ และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่
จะมี การเปิ ดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษทั ฯ มี นโยบาย
ป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้
- ห้ามบุ คคลที่ ล่ วงรู ้ ขอ้ มู ลภายในดัง กล่า ว ซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษ ัทฯ ภายใน 15 วัน ก่ อ นมี
การเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
- ในกรณี ที่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ทราบข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยและมีความสาคัญ
ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ บุคคลที่ ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในดังกล่าวต้องละเว้นการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นต่อประชาชน ทั้งนี้ หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
ฝ่ าฝื นข้อกาหนดในเรื่ อง การใช้ขอ้ มูลภายในดังกล่าว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ยังถือว่าได้กระทาผิดข้อบังคับการทางานของบริ ษทั ฯ และมีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษทางวินยั มี 4 ลาดับ โดยขึ้นกับลักษณะ
แห่ งความผิดหรื อความหนักเบาของการกระทาผิดหรื อตามความร้ายแรงที่ เกิ ดขึ้ น ตั้งแต่ (1) ตักเตื อนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
(2) ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและพักงาน (3) เลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย (4) เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
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4. พนักงำน
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักดี วา่ พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ มีค่าที่ สุด ที่จะทาให้กลุ่มบริ ษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายและ
แผนการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้อ ย่า งมัน่ คง และบริ ษ ัท ฯ ให้ค วามส าคัญ กับ พนัก งานทุ กคนไม่ ว่า จะท างานอยู่ใ นส่ ว นใดฝ่ ายใด
โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงถือเป็ นนโยบายสาคัญในการจัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคนที่ปฏิบตั ิงานอย่างทุ่มเท เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งจัดให้มี
ระบบการพัฒนาบุ คลากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อสนับสนุ นให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชี พการงาน รวมถึ งการกาหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อพนักงานเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทางานที่ ดีภายในองค์กร ซึ่ งจะทาให้
พนักงานทุกคนทางานร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความเชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่านโยบายที่ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการ
และปฏิบตั ิมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่กล่าวมานี้ จะส่ งผลให้องค์กรและพนักงานเดินไปสู่ เป้ าหมายแห่งความสาเร็ จร่ วมกันอย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืน
ทั้งนี้ ผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด โดยขึ้นอยูก่ บั
ความรู ้ ความสามารถ ภาระหน้าที่ และความรั บผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลาการทางานของพนักงานแต่ละคน รวมถึ งความ
แตกต่างในข้อบังคับการทางานและนโยบายปลี กย่อยของแต่ละบริ ษทั ด้วย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ให้ความมัน่ ใจแก่พนักงานว่าจะได้
พิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
4.1 ผลตอบแทนและสวัสดิกำร
กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายที่ ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมเกี่ ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน และสวัสดิ การพนักงาน ประกัน
สุขภาพของพนักงาน โดยได้เปิ ดเผยข้อมูลให้พนักงานได้รับทราบผ่านทาง website ของกลุ่มบริ ษทั ให้เป็ นที่ทราบ
4.2 นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร
กลุ่มบริ ษทั เล็งเห็นความสาคัญของพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานทุกคน
โดยกลุ่มบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพระดับมืออาชี พและเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงมีนโยบายในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ของพนักงานในทุกระดับอย่างจริ งจัง
และต่อเนื่ อง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิ จ และสนับสนุ นพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชี พไป
พร้อมกับความสาเร็ จขององค์กร การสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน กลุ่มบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนา
บุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยได้ยดึ ถือหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ต้องมีความโปร่ งใส และ
ดาเนิ นการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็ นธรรม (Merit System) โดยจะมีการกาหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะ
งาน พร้อมทั้งระบุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกาหนดอื่นๆของแต่ละตาแหน่งงานอย่างชัดเจน และจะ
คัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้าสู่ กระบวนการทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ โดยผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้มาซึ่ งพนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้อง และเหมาะสมตามตาแหน่ งหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อมีตาแหน่งงานที่วา่ งหรื อ
ตาแหน่งงานใหม่ๆ เกิ ดขึ้น เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทางานกับพนักงานเดิม กลุ่มบริ ษทั จะเปิ ดโอกาส
ให้กบั พนักงานภายในเป็ นอันดับแรก หากไม่มีผใู ้ ดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ พนักงานใหม่
ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานได้รู้จกั และรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทางานของตนเอง รวมไป
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ถึงฝ่ ายต่างๆในองค์กร ซึ่ งจะมี ส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ของตนเอง และสามารถปฏิ บตั ิงานได้ตรงตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ อี ก ทั้ง กลุ่ ม บริ ษัท ยัง ให้ ค วามส าคัญ ในการให้ โ อกาสเติ บ โตในหน้ า ที่ ก ารงานแก่ พ นัก งานตามเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อรักษาคนเก่งและคนดีให้อยูก่ บั องค์กร การพัฒนาความสามารถกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะสนับสนุน
การฝึ กอบรมและการพัฒนาพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะในการทางานของพนักงานอย่างสม่ าเสมอเพิ่มพูนและต่อเนื่ อง
โดยได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยหลักสู ตรการฝึ กอบรมแต่ละหลักสูตร กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมตามตาแหน่ งหน้าที่ ของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับความรู ้ความสามารถและลักษณะงาน เพื่อให้
การฝึ กอบรมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีการฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ครอบคลุมหลักสูตรในด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานตามสายอาชีพ เช่น หลักสูตรด้านวิศวกรรมและซ่อม
บารุ ง หลักสู ตรด้านการเสริ มสร้างและพัฒนาการบริ หารจัดการหลักสู ตรการบริ หารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย
หลักสู ตรด้านการเงิ นการบัญชี และการตรวจสอบภายในหลักสู ตรด้านการบริ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสู ตร
พื้นฐานทัว่ ไป เป็ นต้น โดยกลุ่มบริ ษทั มุ่งหวังและสนับสนุ นให้พนักงานที่เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ฝึ กอบรมภายในองค์กรหรื อการฝึ กอบรมภายนอกองค์กรได้มีโอกาสแบ่งปั นความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึ กอบรม
ไปยังพนักงานคนอื่นด้วยเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ภายในองค์กรในรู ปแบบของการบริ หารจัดการความรู ้
(Knowledge Management)
 การฝึ กอบรมภายในองค์กร
กลุ่ม บริ ษทั จัดให้มีก ารฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ ที่ เ ป็ นประโยชน์ต่ อการท างานของพนัก งาน เพื่อ เพิ่ มพูน ความรู ้
ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพให้กบั พนักงานในสายงานตามแต่ละสาขาวิชาชีพ กลุ่มบริ ษทั มีการพัฒนาอบรมให้ความรู ้
อย่างทัว่ ถึง คนละไม่น้อยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อปี สาหรับพนักงานที่ ได้รับการอบรมซึ่ งพนักงานบรรจุใหม่จะได้รับการฝึ กอบรม
หลักสูตรต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการทางานเพื่อเตรี ยมความพร้อม และให้ความรู ้ความเข้าใจต่อพนักงานในการทางานในช่วงแรก
ของการปฏิบตั ิงานหน้าที่
สาหรับพนักงานประจาจะได้รับการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ ที่จาเป็ นตามความเหมาะสม เพื่อทบทวนและซักซ้อม
ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความชานาญในการทางานให้มากยิง่ ขึ้น ซึ่งหลักสูตรของกลุ่มบริ ษทั ได้ครอบคลุมทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้
 หลักสูตรด้านวิศวกรรมและซ่อมบารุ ง
 หลักสูตรการบริ หารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย
 หลักสูตรด้านการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตรพื้นฐานทัว่ ไป
 หลักสูตรอื่นๆซึ่งจัดขึ้นตามความเหมาะสม
 การฝึ กอบรมภายนอกองค์กร
กลุ่มบริ ษทั ถือเป็ นนโยบายที่สาคัญในการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานในองค์กร ให้มีความเป็ นมืออาชีพ
ตามแต่ละสาขาวิชาชีพ ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงได้จดั ส่งพนักงานไปฝึ กอบรมภายนอกองค์กรในหลักสูตรต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การทางานซึ่งเป็ นหลักสูตรที่จดั ขึ้น ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าการส่งพนักงานไปฝึ กอบรม
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ภายนอกองค์กรดังกล่าว จะทาให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุ งระบบการทางานของ
กลุ่มบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพิ่มขึ้น อันเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งในการนาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ
อย่างยัง่ ยืนซึ่งหลักสูตรของการฝึ กอบรมภายนอกองค์กรนั้นครอบคลุมทักษะทางด้านต่างๆ เช่น
 หลักสูตรด้านสิ่ งแวดล้อม
 หลักสูตรด้านการบริ หารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย
 หลักสูตรด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบภายใน
 หลักสูตรด้านการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตรทัว่ ไป
การประเมินผลงานอย่ างชัดเจนและเป็ นธรรม
กลุ่มบริ ษทั มีการประเมินความรู ้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน โดยมีการกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
พนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนและเป็ นธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะ ของพนักงานใน 4 ส่วน
คือ ทักษะ (Skill) ความรู ้ (Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และ ผลการปฏิบตั ิงาน (Performance) และได้มีการสื่ อสารเกณฑ์
ต่างๆในการประเมินให้พนักงานทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ ถึง ทั้งนี้ ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน นอกจากจะ
คานึ งถึงผลการประกอบการของกลุ่มบริ ษทั และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละปี แล้ว ผลการประเมินก็เป็ นส่ วนสาคัญใน
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานรายบุคคล ซึ่ งการจัดให้มีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลการประเมินนี้ จะส่งผลให้พนักงานสามารถทุ่มเทความสามารถในการทางานและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
4.3 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่ อพนักงำน
4.3.1 กลุ่มบริษัทต่ อพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักดี ว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่ มีค่าสู งสุ ดและเป็ นปั จจัยสาคัญสู่ ความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ขององค์กร ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อพนักงานขึ้นมา โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานอย่างเท่ าเที ยมกัน การสื่ อสาร ข้อคิ ดเห็ น ของพนักงาน การสร้ างคุ ณภาพชี วิตที่ ดีในการทางาน การสร้างระบบ
บริ หารและการทางานร่ วมกันที่ดี การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานการ สร้างสานึ กให้พนักงานเป็ นคนดีของ
องค์กรและสังคม และการสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่านโยบายความรับผิดชอบ
ต่อพนักงานดังกล่าวจะเสริ มสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานร่ วมกัน
ได้อย่างมีความสุ ขมีความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกัน (Solidarity) อันจะนาพาองค์กรและพนักงานไปสู่ เป้ าหมายแห่ งความสาเร็ จ
ร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน

13

การปฏิ บัติต่อพนักงานอย่ างเท่ าเที ยมกัน
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการ
คัดเลือกบุคคล ตลอดจนการเลื่อนตาแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตาม ความรู ้ ความสามารถ ผลการปฏิบตั ิงาน
และศักยภาพของพนักงานโดยไม่มีอคติ หรื อใช้ระบบเครื อญาติในการวัดผลงาน
การสื่ อสารข้ อคิดเห็นของพนักงาน
เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรื อความสุ ขในการปฏิ บัติหน้าที่ ของพนักงานแต่ละคน กลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดให้มี
ช่องทางในการสื่ อสาร ข้อคิ ดเห็ น และข้อเสนอแนะต่างๆ ของพนักงานทุ กระดับ ซึ่ งข้อมูลที่ ได้รับมานั้น จะสามารถนามา
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง และช่วยพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการองค์กร และทรัพยากร ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
รวมทั้งบริ ษทั ฯ ยังได้กาหนดระเบียบปฏิบตั ิวา่ ด้วยการยืน่ คาร้องทุกข์ เพื่อให้พนักงานได้ใช้ในการยืน่ เรื่ องราวร้องทุกข์
เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขข้อคับข้องใจในการทางานของพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยกลุ่มบริ ษทั มีความ
เชื่ อ มัน่ ว่าการสื่ อ สารและแลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ นและประสบการณ์ ในการทางานของพนัก งานภายในองค์กรจะนาไปสู่
สัมพันธภาพที่ดี (Good Relationship) ระหว่างพนักงานทุกระดับ
การสร้ างคุณภาพชี วิตและสุขอนามัยที่ ดีในการทางาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท เห็ น ความสาคัญ ของคุ ณภาพชี วิต ที่ ดี ข องพนักงาน ซึ่ ง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้พ นักงานทางานอย่า งเต็ม ที่
และมีประสิ ทธิ ภาพ กลุ่มบริ ษทั จึ งเอาใจใส่ ดูแลรักษาสถานที่ทางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ ทั้งในแง่การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องใช้สานักงานที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสรี ระ ไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้เหมาะสม รวมทั้ง การรักษาความสะอาดในสถานที่ทางานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อสุ ขภาพที่ ดีและสุ ขพลานามัยที่ สมบู รณ์ ของพนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งการกาหนดปริ มาณงานใน
หน่ วยงานให้สอดคล้องกับจานวนพนักงานที่ มีอยู่ ดังนั้น หากจานวนพนักงานในหน่ วยงานใดไม่เพียงพอต่อปริ มาณงานที่
เพิ่มขึ้น กลุ่มบริ ษทั ก็จะจัดจ้างพนักงานที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานเพิ่มเติม เพื่อให้ปริ มาณงานในหน่วยงานสอดคล้องกับจานวน
พนักงาน และสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีในการทางานแก่พนักงาน การสร้างระบบบริ หาร และการทางานร่ วมกันที่ดี กลุ่มบริ ษทั ได้
เล็งเห็ นความสาคัญในระบบการทางานให้มีความต่อเนื่ อง ตั้งแต่ตน้ ทางไปยังปลายทาง และก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแย้งในการทางาน นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการ
ทางานที่ดีร่วมกัน เพื่อให้พนักงานทุกระดับสัมผัสได้ถึงความรู ้สึกถึงความเป็ นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
การสร้ างสัมพันธ์ ที่ดีระหว่ างผู้บริ หารและพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสาคัญ ของความสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่ วมกัน ระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ซึ่งจะมีผลดีต่อประสิ ทธิภาพในการทางานร่ วมกัน ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงได้จดั ให้มีกิจกรรมนอกเหนือจากภาระหน้าที่ทางการ
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งานร่ วมกันระหว่างพนักงานและผูบ้ ริ หาร ซึ่งจะเป็ นปั จจัยที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี และเป็ นการสนับสนุนให้
เกิ ดความสุ ขใจในการทางาน เช่น งานสังสรรค์วนั ปี ใหม่ งานทาบุ ญร่ วมกัน งานกิ จกรรมทางด้าน CSR เป็ นต้น นอกจากนี้
ผูบ้ ริ หารได้จดั ประชุมร่ วมกันกับพนักงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน ซึ่ ง
จะนาพาองค์กรไปสู่เป้ าหมายการทางานในทิศทางเดียวกัน
การสร้ างจิ ตสานึกให้ พนักงานเป็ นคนดีขององค์ กรและสังคม
เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ิตาม และเพื่อประโยชน์แห่ งความมีวินยั อันดีงามของหมู่คณะ เมื่อพนักงานผูใ้ ดหลีกเลี่ยง
หรื อฝ่ าฝื นระเบี ยบข้อบังคับการทางาน จะถื อว่าพนักงานผูน้ ้ ันกระทาผิดซึ่ ง จะต้องได้รับการพิจารณาและดาเนิ นการตาม
มาตรการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่ ง ตามระเบี ยบข้อบังคับการทางานอย่างเหมาะสมแก่กรณี โดยยึดหลักกากับดูแลกิ จการที่ ดี
(Good Corporate Governance) ที่กลุ่มบริ ษทั กาหนดซึ่ งเป็ นกรอบให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่า
การพัฒนาพนักงานให้เป็ นคนดีและคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนและประกอบกับการปฏิบตั ิ
ดังกล่าว จะช่วยยกระดับคุณภาพของสังคมโดยรวมได้ในที่สุด นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ประสงค์ที่จะปลูกฝังวัฒนธรรม การดูแล
รักษาสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วย ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกให้กบั พนักงานในการลดการใช้พลังงานที่ไม่จาเป็ น ตลอดจน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้สนับสนุนและส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับ ได้มีส่วนร่ วม
ในเรื่ องดังกล่าวอย่างจริ งจังโดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
กลุ่มบริ ษทั มีการตั้งเป้ าหมาย ควบคุม และประเมินผล การใช้วตั ถุดิบในการผลิตสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงปริ มาณ
ของเสี ย ที่ เกิ ดขึ้ น จากการผลิ ตข้างต้นด้วยการตั้ง KPI นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังรณรงค์สร้ างสานึ กการใช้ทรั พยากรอย่า ง
มีประสิ ทธิภาพ เช่น
 ในช่วงพักกลางวันหรื อกรณี อื่นใด ที่ไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการทางานพนักงานต้องปิ ดเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเพื่อประหยัดและลดการใช้ไฟฟ้ า
 พนักงานต้องปิ ดระบบไฟฟ้ าแสงสว่างที่ไม่จาเป็ นทุกครั้งในช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกงาน
 กลุ่มบริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานใช้น้ าอย่างประหยัด โดยปิ ดทุกครั้งหลังใช้งาน
 พนักงานต้องใช้กระดาษให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยหากมีกระดาษที่ ยงั อยู่ในสภาพดี และใช้ไปเพียงด้านเดี ยว
พนักงานต้องนากระดาษที่ใช้ไปเพียงด้านเดียวกลับมาใช้ใหม่เพื่อประหยัดและลดการใช้กระดาษ
การสร้ างความปลอดภัยและอาชี วอนามัยในการทางาน
กลุ่มบริ ษทั ใส่ ใจในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่สุด ดังนั้น
กลุ่มบริ ษทั จึ งได้กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชี วอนามัยในการทางาน เพื่อให้ความมัน่ ใจและความเชื่ อมัน่ ต่อ
พนักงานถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานที่ทางานและให้ความมัน่ ใจ และความเชื่อมัน่ ต่อ
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ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายในการใช้บริ การตามคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล และเป็ นไปตามกฎหมายความ
ปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ตระหนักดี ว่าความปลอดภัยและอาชี วอนามัยใน
การทางานเป็ นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานต่อพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
 กลุ่มบริ ษทั จะดาเนิ นการทุกวิถีทางเพื่อควบคุ มและป้ องกันความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ อันเนื่ องมาจากอุบตั ิ เหตุ
ความประมาท อัคคีภยั การบาดเจ็บจากการทางาน การละเลยต่อระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานอย่างไม่ถูก
วิธีตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทางาน ให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน และมีการทบทวนและซักซ้อมแผนการ
รักษาความปลอดภัยให้ทนั ต่อสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ เช่น การจาลองและซ้อมแผนกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น การซ้อม
แผนอพยพหนีไฟ อบรมการใช้อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย เป็ นต้น
 บริ หารจัดการความปลอดภัยในเชิงรุ ก โดยการตรวจหาอันตราย วิเคราะห์ความเสี่ ยง ดาเนิ นมาตรการควบคุมความ
เสี่ ยงให้เกิดน้อยที่สุด รวมถึงทบทวนกระบวนการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐานความปลอดภัยที่
เป็ นสากล
 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กับพนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
ถึงขั้นตอน วิธีปฏิบตั ิ ข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนนาไปยึดถือและปฏิบตั ิตาม
ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สิน
 ส่ งเสริ มและสร้างจิ ตสานึ กแก่พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชี วอนามัย โดยการสื่ อสารแนวปฏิบตั ิให้เป็ นที่เข้าใจทัว่ ทั้งองค์กรและให้ยึดถือและปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่ งครัด
 หากพบว่าการปฏิบตั ิงานใด อาจทาให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน พนักงานจะต้องยุติการปฏิบตั ิงานโดยทันที
เพื่อแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาและหน่ วยงานที่ รับผิดชอบให้ทราบโดยทันที เพื่อดาเนิ นการแก้ไขหรื อวางแผนในการแก้ไข
ปั ญหาต่อไป
 กลุ่ ม บริ ษ ัท ถื อ เป็ นนโยบายที่ สาคัญ ว่า จะไม่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ ใดส าคัญ เหนื อ กว่า ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยของพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4.3.2 พนักงำนต่ อกลุ่มบริษัท
- ปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มี ความรับผิดชอบ มี วินัย และมี จิตสานึ กที่ ดีต่อส่ วนรวม
และต่อตนเอง ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
- รั กษาผลประโยชน์ข องกลุ่ มบริ ษ ัท โดยไม่ น าข้อ มู ล และทรั พ ย์สิน ของกลุ่ม บริ ษ ัท ไปใช้เ พื่ อ
ประโยชน์ของตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม และห้ามกระทาการอันเป็ นการสนับสนุนบุคคลอื่น
ใดให้ทาธุรกิจแข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั

16

-

ห้ามทาธุ รกิ จส่ วนตัวใดๆ ที่ มีผลเกี่ ยวข้องกับกิ จการของกลุ่มบริ ษทั เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจาก
คณะกรรมการบริ หาร

- ห้ามรั บเงิ น และ/หรื อ ผลประโยชน์อื่นใด เป็ นการส่ วนตัวจากลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั หรื อจาก
บุคคลภายนอก อันเกี่ยวเนื่องกับการทางานให้แก่กลุ่มบริ ษทั
- ห้ามกูย้ ืมเงินจากลูกค้า ผูเ้ กี่ ยวข้องกับลูกค้า หรื อผูท้ าธุรกิจกับกลุ่มบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืมเงิ น
จากธนาคารหรื อสถาบันการเงิน
- พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งเปิ ดเผยการมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ องค์ ก ร สถาบั น ทางธุ ร กิ จ ภายนอก
หรื อ ความสั ม พัน ธ์ ท างเครื อญาติ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการกระท าที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ในด้า น
ผลประโยชน์
- การรับของขวัญตามประเพณี นิยม หากพนักงานได้รับของขวัญที่ มีมูลค่าเกิ นปกติวิสัย จากผูท้ า
ธุรกิจกับกลุ่มบริ ษทั ให้พนักงานรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
- พนักงานต้องปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบและข้อบังคับของกลุ่มบริ ษทั และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องอย่าง
เคร่ งครัด
- พนักงานต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็ นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่ องที่ อาจมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสี ยงและผลดาเนินของกลุ่มบริ ษทั
- จริ ยธรรมธุ รกิ จที่ กาหนดไว้อาจไม่ครอบคลุมในทุ กกรณี ดังนั้น ในกรณี ที่มีปัญหาให้พนักงาน
ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น ในกรณี ที่มีขอ้ ขัดแย้งให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ผูจ้ ดั การ/คณะกรรมการบริ หาร/คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นที่สิ้นสุด
4.3.3 พนักงำนต่ อผู้บังคับบัญชำ
- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูบ้ งั คับบัญชา รวมทั้งควรมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน
ต่อบุคคลที่มีตาแหน่งเหนือตน
- ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริ หาร โดยปราศจากซึ่งข้อเท็จจริ ง
4.3.4 พนักงำนต่ อผู้ใต้ บังคับบัญชำ
- ปฏิ บัติต่ อผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชา ด้วยความเมตตาธรรม ดู แลเอาใจใส่ และพัฒ นาผูใ้ ต้บังคับบัญชา
เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- รับฟั งข้อคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพิจารณานาไปใช้ในทางที่ เป็ นประโยชน์ต่องานและ
ต่อกลุ่มบริ ษทั
4.3.5 พนักงำนต่ อเพือ่ นร่ วมงำน
- รักษาและเสริ มสร้างความสามัคคีเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน ให้ความร่ วมมือและการประสานงานซึ่ ง
กันและกัน

17

- ปฏิ บตั ิ ต่อผูร้ ่ วมงานด้านการทางานอย่างมี น้ าใจ ไม่ปิดบังข้อมูลที่ จาเป็ นในการปฏิ บตั ิ งานของ
ผูร้ ่ วมงาน และปรับปรุ งตนเองให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
- เคารพในสิ ทธิ ของพนักงานอื่นที่ อยู่ในองค์กรเดี ยวกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ ก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหาย และไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
4.3.6 พนักงำนต่ อตนเอง
- พนักงานต้องยึดถื อความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่ ต้ งั ไม่ประพฤติตนในทางที่ อาจเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง
ทั้งของตนเองและของกลุ่มบริ ษทั
- ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงศึ กษาหาความรู ้ และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
4.3.7 พนักงำนต่ อลูกค้ ำ
- พนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้า ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าให้ผอู ้ ื่นทราบ
- พนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูลของลูกค้า ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรื อเพื่อบุคคลอื่ น
อันจะนาไปสู่การกระทา หรื อการตัดสิ นใจใดๆ ที่ขดั ผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
- พนักงานต้องไม่ ใช้ข่ าวสารและข้อ มูลภายใน หรื อข้อมู ลที่ ไ ม่พึง เปิ ดเผยต่ อสาธารณะ มาเป็ น
ประโยชน์ต่อการซื้อขายหรื อลงทุนส่วนตัว อันจะก่อให้เกิดความสูญเสี ยต่อผลประโยชน์ของลูกค้า
ของกลุ่มบริ ษทั
- พนักงานต้องไม่ใช้อานาจ หน้าที่ ในฐานะพนักงานของกลุ่มบริ ษทั แสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ

5. ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม
สาหรับกลุ่มบริ ษทั แล้วความรับผิดชอบต่อสังคม ดาเนิ นไปด้วยความสานึ กว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิ ดขึ้น
อยูต่ ลอดเวลา ตั้งแต่นโยบายหลักของกลุ่มบริ ษทั ไปจนถึงระดับปฏิบตั ิการและดาเนินอยูใ่ นทุกๆ ภาคส่วนขององค์กร เพราะกลุ่ม
บริ ษทั เชื่อว่าองค์กรทางธุรกิจนั้น เป็ นเพียงหน่วยเล็กๆ หน่วยหนึ่ งของสังคม มีจานวนพนักงานในกลุ่มบริ ษทั เพียงหลักร้อยคน
และมีผถู ้ ือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั จานวนหลักหมื่นคน ซึ่งเมื่อเทียบกับจานวนประชากรของทั้งประเทศแล้ว ถือว่าเป็ นจานวนที่นอ้ ย
มาก แต่กลุ่มบริ ษทั มีความเชื่อว่าหากองค์กรทางธุรกิจทั้งหลาย แต่ละองค์กรได้ผนึกกาลังร่ วมกัน ผลักดันการดาเนินธุรกิจอย่างมี
จิตสานึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่ วมกัน เพื่อผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วนแล้ว พลังการขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็ น
ประโยชน์กบั ส่วนรวมได้อย่างมีนยั สาคัญ อันนาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม (CSR Policy)
ของกลุ่มบริ ษทั ขึ้นมา โดยกาหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมในทุกๆด้าน ตามความเหมาะสม ความชานาญ
เฉพาะทาง และสอดคล้องกับธุ รกิ จแต่ละประเภท ความรั บผิดชอบต่อ ชุมชน และสังคมของกลุ่มบริ ษทั นับตั้งแต่เริ่ มเปิ ด
ดาเนิ นการ กลุ่มบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญเป็ นลาดับแรก ในเรื่ องของชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผูร้ ับเหมา
โดยได้กาหนดเป็ นนโยบายด้านคุณภาพความปลอดภัย กิจกรรมหลักด้านสิ่ งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน
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กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายสานต่อโครงการต่างๆ ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ทั้งโครงการต่อเนื่องที่เป็ นโครงการระยะยาว
และโครงการต่อเนื่องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน

6. กำรดูแลให้ มีกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมทำงธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาคู่มือการกากับดูแลกิ จการและจริ ยธรรมทางธุรกิจ โดยกาหนดข้อพึงปฏิ บตั ิไว้สาหรับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ให้ยึดถือในการปฏิ บตั ิงาน และกาหนดให้เป็ นหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและทาความเข้าใจ รวมทั้งต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรั บผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสาคัญ ที่ จะต้องดาเนิ นการให้พนักงานภายใต้
สายบังคับบัญชาของตน รับทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในการทางานอย่างจริ งจัง
คู่มือจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้ ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบตั ิของกลุ่มบริ ษทั

19

