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สารจากประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี เจตนารมณ์ ส่ ง เสริ ม ให้ บริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ เป็ นองค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจ
ด้ วยความเป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
คณะกรรมการบริ ษั ทจึงได้ จัดทํ า “นโยบายเรื่ องจริ ยธรรมทางธุรกิจ” เพื่ อให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ ห าร และพนักงาน ยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติและบริ หาร
จัดการระบบขององค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่สามารถสร้ างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และสนับสนุนส่งเสริ มความสามารถ
ในการแข่งขันของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ธันวาคม 2560
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1. บทนํา
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) มีนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ จะต้ อง
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ชอบธรรมตามหลักสากล บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษั ทฯ มีจุดมุ่งหมายที่สนับสนุนให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนมีความเข้ าใจในนโยบายการบริ หารกิจการซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีต่อสังคมและประชาชน ตามที่บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดไว้ โดยเนือ้ หาของแนวปฏิบตั ิ
ดังกล่าวมุ่งหมายให้ ครอบคลุมถึงการกระทําของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมทังความสั
้
มพันธ์ของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานกับบุคคลภายนอก บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ จะยึดถือตามแนวปฏิบัตินีแ้ ละใช้ บังคับอย่าง
เคร่งครัด

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับหลักจริ ยธรรม นอกเหนือจากองค์ประกอบทางธุรกิจและ
หลักปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2. เพื่อสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่ง สังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้ อม รวมทังผู
้ ้ มีสว่ นร่วม เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ร่วมกัน
3. เพื่อให้ เข้ าใจหลักการและแนวทางการปฏิบตั ิต่อผลประโยชน์สว่ นตัวของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
รวมทังผลประโยชน์
้
ของบริษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ โดยไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
4. เพื่อสร้ างความมัน่ คงและความปลอดภัยในสุขภาพการทํางาน สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการป้องกันทรัพย์สิน
ขององค์กร

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์ กร
วิสัยทัศน์
เป็ นผู้นําด้ านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์ สําหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ตรงตามความต้ องการ และสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า และผู้มีสว่ นร่วมอย่างสูงสุด
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พันธกิจ
1. ด้ านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
จัดสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ ความสําคัญต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม
2. ด้ านการขาย
จัดหาอุปกรณ์ สําหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และช่องทางการจําหน่าย รวมถึง
การให้ บริการที่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
3. ด้ านเทคโนโลยี
พัฒ นาระบบสารสนเทศ รวมทัง้ นํ าเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใช้ ในการบริ ห ารจัด การและการผลิต เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานและลดต้ นทุน
4. ด้ านผลตอบแทน
สร้ างผลตอบแทนสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นร่วมทุกฝ่ าย
5. ด้ านบุคลากร
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้ เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
6. ด้ านการจัดการ
จัดโครงสร้ างและบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

4. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก คนต้ อ งปฏิ บัติ ต ามหลัก จริ ย ธรรมขององค์ ก ร โดยยึ ด ถื อ เป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่อย่างเคร่งครัด
4.1 การปฏิบัตติ ามจริยธรรมองค์ กร
4.1.1 บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ทุกคน
ได้ อา่ น เข้ าใจ และยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่ องจริยธรรมทางธุรกิจที่บริ ษัทฯ ได้ กําหนดขึ ้น
4.1.2 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานควรรายงานให้ ผ้ ูควบคุมดูแลบริ ษั ท ฯ และกลุ่มบริ ษั ท ฯ รับทราบถึง
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการบังคับใช้ รวมถึงคําแนะนําเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนานโยบายเรื่ องจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจฉบับนี ้
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4.2 แนวทางการดําเนินธุรกิจ
4.2.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
4.2.2 ปฏิ บัติ ต ามนโยบายเรื่ อ งการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี และ เรื่ อ งจริ ย ธรรมทางธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ และ
กลุม่ บริ ษัทฯ
4.2.3 มุง่ มัน่ ในการประกอบธุรกิจด้ วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นธรรม
4.2.4 คํานึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร ด้ วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม
ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
4.2.5 ดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
4.2.6 สร้ างระบบงานที่รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยสอบทานผ่านระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
4.2.7 กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทัว่ ทังองค์
้ กร มีส่วนร่ วมในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
และการรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
4.2.8 ส่งเสริ มและสร้ างจิตสํานึกให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดมั่นในแนวทางการปฏิ บัติตามหลัก
บรรษัทภิบาล รวมทังการพั
้
ฒนาชุมชนและสิง่ แวดล้ อม เพื่อสร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
4.2.9 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียมีช่องทางในการร้ องเรี ยนและรับฟั งความคิดเห็น และมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแส
4.3 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัท มุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม และโปร่ งใส ยึดมัน่ ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ รวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
เรื่ องจริยธรรมทางธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางานของบริษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด
เพื่อส่งเสริ มให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริ ษัท
จึงได้ จัด ทํ า “นโยบายเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น และการแจ้ งเบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย น” โดยห้ า ม
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างกระทําการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในรู ปแบบ
ต่า งๆ ทัง้ โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ไม่ ว่า จะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรื อ เสนอให้ สิน บนแก่ บุค คลหรื อ องค์ ก ร
ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังกํ
้ าหนดช่องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน และมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม
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5 จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5.1 การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนข้ อกํ าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
กํากับที่เกี่ยวข้ อง
5.2 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดข้ อควรปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
5.2.1 หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
5.2.2 กรณีที่จําเป็ นต้ องทํารายการนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ ทํารายการนันเสมื
้ อนการ
ทํารายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ูชนพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญา
ทัว่ ไป
5.2.3 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ไปเป็ นกรรมการ หุ้นส่วน หรื อที่ปรึกษาในองค์กรอื่น ที่ขดั ต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ
5.2.4 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตน บุคคลที่เกี่ ยวข้ อง
และบุคคลภายนอก รวมถึงข้ อ มูลที่ ไม่ได้ มีการเปิ ดเผยสู่สาธารณชนภายใต้ กฎเกณฑ์ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับ หลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย รวมทัง้
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
5.2.5 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอก รวมถึงภายหลังเมื่อพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานไปแล้ ว เป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.2.6 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่รับทราบข้ อมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ตามช่วงเวลาและรายละเอียด
ที่กําหนดไว้ ใน “นโยบายเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี”
5.2.7 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ และไม่ใช้ ทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ในการก่อให้ เกิดประโยชน์
ส่วนตน
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5.2.8 กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดทํารายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
5.2.9 กําหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้ อกําหนดของสํานักงาน
คณ ะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นเลขานุ ก ารบริ ษั ท และรายงานต่ อ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
5.3 ความรั บผิดชอบต่ อทรั พย์ สนิ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ หมายถึง สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยีความรู้ ทางวิชาการ
ข้ อ มูลสิท ธิ ลิขสิท ธิ์ สัญ ญา สัม ปทาน ตลอดจนทรั พ ยากรอื่ น ใดของบริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ โดยกํ า หนด
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
5.3.1 ใช้ ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทังดู
้ แลมิให้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ เสื่อมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
5.3.2 กําหนดให้ ทกุ หน่วยงานจัดทําเอกสารต่าง ๆ อันเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ด้ วยความ
สุจริ ต รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทัง้ ที่เกี่ ยวข้ องกับหลักเกณฑ์ ทางบัญ ชี
การเงิน หรื อหน่วยงานกํากับอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการจัดเก็บรักษาข้ อมูลเอกสาร และ
จัดระดับความสําคัญและความลับของเอกสาร ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและสามารถตรวจสอบได้
5.3.3 หากพบความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานในขันตอนใด
้
ๆ ต้ องแจ้ งผู้รับผิดชอบในหน่วยงานรับทราบ เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงให้ เป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนด
5.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม “นโยบายด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ รวมทังกฎหมายและข้
้
อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดยสรุ ปแนวปฏิบตั ิสําหรับ
ผู้ดแู ลและผู้ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรดังนี ้
5.4.1 ผู้ดแู ลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้ดแู ลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรไว้ อย่างชัดเจน โดยแบ่งแยกหน้ าที่ของแต่ละบุคคลภายในฝ่ ายงานของผู้ดแู ลระบบฯ เพื่อให้
เกิดการบริ หารจัดการต่อการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยมี
หน้ าที่ดงั นี ้
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1) รักษาความมัน่ คงและปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ให้
เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
2) กําหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ
ที่รัดกุม เพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระบบดังกล่าว
3) จัดให้ มีการสํารองและทดสอบข้ อมูลที่สํารองเก็บไว้ อย่างสมํ่าเสมอ รวมทังจั
้ ดทําบันทึกการสํารอง
ข้ อมูล (Operator Logs)
4) จัดให้ มีแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน (Contingency Plan)
5) จัดทําทะเบียนผู้ใช้ งาน รวมทังกํ
้ าหนดสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบข้ อมูลให้ เหมาะสมกับบทบาท
อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้ งานระบบฯ รวมทังทบทวนสิ
้
ทธิการเข้ าถึงระบบฯ อย่าง
สมํ่าเสมอ
6) จัดให้ มีระบบบันทึกและติดตามการใช้ งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครื อข่ายของ
บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษั ทฯ รวมทัง้ ตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้ อมูลที่สําคัญ
อย่างสมํ่าเสมอ
7) กําหนดให้ ดําเนินการถอดถอนหรื อระงับสิทธิ การเข้ าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อมี
ผู้ใช้ งานรายใดลาออก / เปลี่ยนตําแหน่งงาน / พักงานชัว่ คราว
8) สื่อสารแนวปฏิบัติในการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ผ้ ูใช้ งานทราบและเข้ าใจ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งานที่ถกู ต้ อง โดยไม่ละเมิดระเบียบ กฎหมาย และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
9) ทบทวนนโยบายฯ อย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั ง้ รวมทัง้ ปรั บ ปรุ งขัน้ ตอนการปฏิ บัติ งานให้ เป็ นไปตาม
นโยบายฯ ที่เป็ นปั จจุบนั
10) จัดให้ มีการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และระบบการควบคุมภายใน
โดยหน่วยงานที่เป็ นอิสระอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
11) จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจัดระดับความเสี่ยง และกําหนดมาตรการ
หรื อวิธีปฏิบตั ิในการควบคุมความเสี่ยง
5.4.2 ผู้ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ ได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1) มีหน้ าที่รับผิดชอบในการใช้ งานรหัสผ่าน โดยไม่เปิ ดเผยรหัสผ่านให้ ผ้ อู ื่นทราบ และควรเปลี่ยน
รหัสผ่านตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
2) ห้ ามใช้ โปรแกรมที่มีความเสี่ยง หรื อติดตังซอฟท์
้
แวร์ อื่นใดที่ไม่มีลขิ สิทธิ์
หน้ าที่ 8 ของ 14
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3) ห้ ามมิให้ ติดตัง้ ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อทําสําเนาซอฟท์แวร์ ที่เป็ นทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ
และกลุม่ บริ ษัทฯ
4) ห้ ามใช้ ทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้ าที่เป็ นส่วนตัว
5) ห้ ามนําเสนอข้ อมูลที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์แสดงข้ อความหรื อรู ปภาพที่ไม่เหมาะสม หรื อ
ขัดต่อศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ ในการใช้ งานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ
6) ห้ ามใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ หรื อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทฯ หรื อกลุม่ บริษัทฯ
5.5 การเลีย้ งรั บรอง การรั บ หรื อการให้ ของขวัญ
ให้ เป็ นไปตาม “นโยบายเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น และการแจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย น” และ
“นโยบายจัดซื ้อจัดจ้ าง” รวมทัง้ “ตารางอํานาจอนุมตั ”ิ เพื่อดําเนินการในธุรกรรมดังกล่าว

6 จริยธรรมต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
6.1 ความรั บผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว จึงกําหนดให้ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
6.1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต ภายใต้ การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล
บนพื น้ ฐานข้ อมูลที่ เพี ยงพอ ถูกต้ อง ไม่มีส่วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม เพื่ อประโยชน์ สูงสุดของ
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
6.1.2 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และ มติคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังนโยบายเรื
้
่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเรื่ องจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ
6.1.3 จัดการ ดูแลทรัพย์ สินของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบควบคุมภายในและระบบการ
บริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
6.1.4 รายงานข้ อมูลในด้ านการบริ หารจัดการและผลประกอบการของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อ
รับทราบอย่างสมํ่าเสมอตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
หน้ าที่ 9 ของ 14
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6.1.5 แจ้ งข้ อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ ครบถ้ วน ตามความเป็ น
จริง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และในเวลาที่เหมาะสม
6.1.6 ดูแลไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ กบั ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ องในข้ อมูล
ใดๆ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อการดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
6.1.7 จัดให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนในการกระทําใด ๆ ที่ไม่สจุ ริต
6.1.8 จัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของบริ ษั ทฯ และกลุ่มบริ ษั ทฯ ในหลากหลายช่องทาง เพื่ อ
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างสะดวก
6.2 ความรั บผิดชอบต่ อพนักงาน
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายปฎิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค
ทังในเรื
้ ่ องการจ้ างงานและผลตอบแทน การแต่งตัง้ การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ าย และการพัฒนาศักยภาพ
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณธรรม โดยกําหนดหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน ดังนี ้
6.2.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงงาน และข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6.2.2 ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ ให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนตามหลักสิทธิมนุษยชน
6.2.3 กํ า หนดเงื่ อ นไขการจ้ า งงานที่ เป็ นธรรม รวมทัง้ กํ า หนดค่ า ตอบแทน และสวัส ดิ ก ารที่ เหมาะสมโดย
เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน
6.2.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมและสุขอนามัย และจัดระบบการทํางานให้ พนักงานได้ รับความปลอดภัยทังชี
้ วิ ต
สุข ภาพ และทรัพ ย์ สิน รวมทัง้ จัดให้ สถานที่ ให้ ป ลอดจากสิ่งเสพติด ของมึน เมา การพนัน และสิ่งผิด
กฎหมาย โดยได้ จดั ให้ มีการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้ จาก
การทํางานอย่างสมํ่าเสมอ
6.2.5 ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และ
สร้ างเสริ มคุณธรรมในการปฏิบตั ิงานและดําเนินชีวิต
6.2.6 สื่อสารข้ อมูลข่าวสารในด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร ให้ พนักงานได้ รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
6.2.7 รับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ รวมทังส่
้ งเสริมให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร
6.2.8 จัดให้ มีช่องทางในการร้ องเรี ยน ในกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม หรื อแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่ องที่อาจเป็ น
การกระทําที่ผิดกฎหมาย รวมถึงจัดให้ มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
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6.2.9 ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมทังภายในและภายนอกเพื
้
่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างพนักงาน
องค์กร และสังคม
6.3 ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ กําหนดให้ ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทังภาครั
้
ฐและเอกชนด้ วยความรับผิดชอบในการจัดหาสินค้ า
และบริ ก ารที่ มี คุณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน ตรงตามความต้ อ งการและสร้ างความพึ ง พอใจให้ กับ ลูก ค้ า โดยมี
แนวปฏิบตั ิดงั นี ้
6.3.1 จัดหาและส่งมอบสิน ค้ าและบริ การให้ เป็ นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานกํ ากับ ที่ กําหนด ตรงตาม
ข้ อตกลงกับลูกค้ า ในราคาที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
6.3.2 รับประกันสินค้ า ภายใต้ เงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนด
6.3.3 มีระบบและกระบวนการในการรับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า เกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทฯ และกลุ่ม
บริ ษัทฯ และมีระบบการบริ หารจัดการเพื่อให้ มีการดําเนินการแก้ ไขปั ญหาจากข้ อร้ องเรี ยนได้ อย่างรวดเร็ว
6.3.4 มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ าอย่างปลอดภัยและมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้ า และไม่นํา
ข้ อมูลของลูกค้ าไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
6.3.5 ให้ ข้อมูล ข่าวสาร และคําแนะนําที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ต่อลูกค้ า ในผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทฯ และ
กลุ่มบริ ษัทฯ รวมทังจั
้ ดให้ มีช่องทางการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การให้ ลกู ค้ าได้ รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง
6.4 ความรั บผิดชอบต่ อคู่ค้า / เจ้ าหนี ้
6.4.1 ความรั บผิดชอบต่ อคู่ค้า
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ กําหนดให้ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมของ
ทังสองฝ่
้
าย และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) การพิจารณาคัดเลือกคูค่ ้ า ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความเสมอภาคและเป็ นธรรม
(2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันกับคูค่ ้ า ลูกหนี ้ และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ อย่างเคร่งครัด
(3) ไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(4) การรับหรื อให้ สิ่งของหรื อผลประโยชน์อื่นใด ให้ เป็ นไปตามโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยม
โดยไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ
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6.4.2 ความรั บผิดชอบต่ อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ มีนโยบายยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรี ยบต่อเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทฯ
(2) ไม่ปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งสําคัญใดๆ ที่อาจทําให้ เจ้ าหนี ้ได้ รับความเสียหาย
(3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างถูกต้ อง
(4) กรณี ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขข้ อ ใดได้ ต้ อ งรี บ แจ้ ง ให้ เจ้ า หนี ท้ ราบล่ว งหน้ า เพื่ อ ร่ ว มกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา โดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
(5) ชําระคืนเงินกู้และ/หรื อดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้อย่างครบถ้ วนและตรงตามกําหนดเวลาที่ได้ ตกลงไว้
(6) ไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็ นการทุจริตทางการค้ ากับเจ้ าหนี ้
(7) ไม่ให้ ความร่วมมือหรื อสนับสนุนบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ที่ทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคม
หรื อความมัน่ คงของประเทศ
6.5 ความรั บผิดชอบต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ กํ า หนดให้ ป ฏิ บัติ ต่ อ คู่แ ข่ ง ทางการค้ า ภายใต้ ก รอบแห่ ง กฎหมายเกี่ ย วกับ หลัก
ปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้ า โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
6.5.1 ปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้ า
6.5.2 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่เหมาะสม
6.5.3 ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า
6.5.4 ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอย่างเคร่งครัด
6.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมในองค์ กร
บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ถือปฏิบตั ิด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ และตามระบบมาตรฐานสากล
6.7 ความรั บผิดชอบต่ อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ และความยั่งยืนของ
ชุมชน ตลอดจนการรักษาสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
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7 วินัย
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่ องจริ ยธรรมทางธุรกิจฉบับนี ้ รวมทังนโยบายและ
้
ระเบียบปฏิบตั ิใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด การไม่ปฏิบตั ิตามถือเป็ นการกระทําผิดวินยั ตามระเบียบของบริ ษัทฯ
และกลุม่ บริ ษัทฯ

8 การทบทวนนโยบาย
กําหนดให้ มีการทบทวนนโยบายฉบับนี ้อย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําทุกปี
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ ไข /
ทบทวน)

วันที่

ส่ วนที่แก้ ไข / ทบทวน

OMD
2551/09

1.0

27 ต.ค. 2551

จัดทําใหม่

OMD
2560/01

2.0

7 ก.พ. 2560

ปรับปรุงทังฉบั
้ บ

OMD
2560/12

3.0

25 ธ.ค. 2560

ทบทวน

OMD
2561/04

4.0

23 ก.พ. 2561

ทบทวน

เหตุผลที่แก้ ไข / ทบทวน

กําหนด
วันที่ยกเลิก
7 ก.พ. 2560

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการ
ของหน่วยงานกํากับและการ
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ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

25 ธ.ค. 2560
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-
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