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วิสัยทัศน 
“เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนําในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในฐานะบริษัทผูผลิตเหล็กแผน รีดรอนชนิดมวนที่มีคุณภาพดี 
ดวยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง” 

พันธกิจ 
 มุงสูตลาดสากลดวยผลิตภัณฑเหล็กท่ีหลากหลาย 
 มุงสูการเจริญเติบโตดวยการขยายกําลังการผลิต และผลิตสินคาดวยตนทุนที่เหมาะสม 
 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา  
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง 
 อนุรักษสิ่งแวดลอมและตอบแทนสูสังคม 
 เสริมสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
 รวมมือตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น  



- ลายมือชื่อ -
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อุดมการณและคานิยม 
 บุคลากร 

 บุคคลากรของเราทุกคนเปนทรัพยสินอันมีคา และเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาองคกร พวกเราจึงปฏิบัติตอ
เพ่ือนพนักงานดวยความเชื่อมั่นและศรัทธา และสรรหาทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด และมุงเสริมสรางองคกรจากภายในดวย
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร และการใหผลตอบแทนโดยยึดหลักพิจารณาดวยความเปนธรรม และยึดผลประโยชน
โดยรวมขององคกรเปนสําคัญ 
 ความซ่ือสัตย 

 การยึดมั่นที่จะกระทําแตสิ่งที่ถูกตองและปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและดวยความเปนธรรม ภายใตกฏ
ระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายท่ีเก่ียวของ โดยยึดหลักจรรยาบรรณเปนพ้ืนฐานในทุกการตัดสินใจ และในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน 
 ความไววางใจ 

 ความไววางใจซ่ึงกันและกัน เปนพ้ืนฐานสําคัญที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เราจึงใหความ
เชื่อมั่น และความไววางใจตอเพ่ือนรวมงาน และรวมถึงคูคาของเราดวย โดยปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวเชนเดียวกับที่เรา
คาดหวังใหบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติตอเรา 
 ความเปนเจาของ 

 ความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาปรับปรุงองคกรของพวกเรา ใหมีประสิทธิผลสูงสุดในทุกดานโดยคํานึงถึง
ความสําเร็จในระยะยาวขององคกรเปนสําคัญ และรวมกันดูแลจัดการทรัพยสินและทรัพยากรของเราใหเกิดคุณคาสูงสุด 
ตลอดจนรักษาและปกปองชื่อเสียงผลประโยชน และมาตรฐานการประกอบธุรกิจของพวกเราใหคงอยูไดตลอดไป 
 ความมุงม่ันตอผลสําเร็จ 

 ความตั้งใจท่ีจะพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จดวยการทุมเทใชความรูความสามารถอยางเต็มประสิทธิภาพ และ
ประสานความรวมแรงรวมใจเปนหนึ่งเดียวของพวกเราทุกคนในทุกระดับชั้นและทุกสายงาน โดยมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน 
เพ่ือผลักดันการดําเนินงานขององคกรใหประสบความสําเร็จตามแผนภารกิจ และตามเปาหมายที่กําหนดไวในทุกดาน 
 มุงม่ันตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองคกร  

รวมใจมุงมั่นที่จะตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือดําเนินธุรกิจดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี นโยบายตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัทอยางเครงครัด โดยมั่นใจ
วา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคน จะปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
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                                      สารบัญ  

หัวขอ หนา 
1. คํานิยาม 7-9 
 
2. จรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกิจ 9-13 

1. แนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
2. นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 
 

3. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 13-18 
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
2. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการรักษาขอมูลเปนความลับ 
3. ความรับผิดชอบตอทรัพยสินของบริษัท 
 

4. จรรยาบรรณตอผูมีสวนไดสวนเสีย 18-24 
1. การปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม 
2. นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน 
3. นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 
4. นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา 
5. นโยบายการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ 
6. นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 
8. ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
 

5. จรรรยาบรรณพนักงาน 24-25 
1. การปฏิบัติตอตนเอง 
2. การปฏิบัติตอลูกคา ผูเกี่ยวของ และสังคม 
3. การปฏิบัติระหวางพนักงาน 
4. การปฏิบัติตอองคกร 
5. การใชสิทธิทางการเมือง 
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                                      สารบัญ  

หัวขอ หนา 
6. การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน 25 

 
7. การแจงขอรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 26-28 

1. ชองทางการแจงขอรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 
2. กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 
3. บทลงโทษ 
4. มาตรการคุมครองผูรองเรียน 

 
8. วินัย 28 
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1. คํานิยาม 
 

จรรยาบรรณ หมายถึง การดําเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดี 
บริษัท หมายถึง บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
กรรมการและกรรมการชุดยอย หมายถึง กรรมการและกรรมการชุดยอย  บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
พนักงาน หมายถึง ผูบริหาร พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจาง  
บุคคลที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหน่ึงตอไปนี้ 

(1) บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีที่เปนนิติบุคคล
ใหหมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดวย

(2) คูสมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคล ตาม(1) 

(3) นิติบุคคลที่ตาม (1) หรือ (2) มีอํานาจควบคุมกิจการ 
(4) บุคคลอ่ืนที่มีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนประกาศ

กําหนด 
กลุมผูมีสวนไดเสีย หมายถึง ผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน คูคา เจาหนี้ ผูรวมทุน และพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
การเปดเผยขอมูล หมายถึง การเปดเผยรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัทตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ พ.ศ. 
2551 กฏระเบียบ ขอบังคับ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตลท).และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย(กลต) 

การทุจริตและคอรรัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติในตําแหนงหนาที่ หรือการใชอํานาจ
ในตําแหนงหนาที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการให หรือรับ
สินบน การนําเสนอ หรือการใหคํามั่นวาจะให การขอ หรือการ
เรียกรอง ทั้งที่เปนทรัพยสิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชนอ่ืนใด ที่
เปนการขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
นโยบาย ตอเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย ไมวาในประเทศ หรือตางประเทศ เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ประโยชนอนัมิควรได ทั้งตอองคกร ตนเอง หรือผูที่เก่ียวของ 
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ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆท่ีอาจมีความตองการสวนตัว หรือของบุคคลที่
เก่ียวของไมวาโดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เขามามีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคตอผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

การใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด หมายถึง การใหสิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ืนใด 
เพ่ือเปนสินน้ําใจ เปนรางวัล หรือเพ่ือการสรางสัมพันธภาพที่ดี 

การใหสินบน หมายถึง การเสนอใหหรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชนอ่ืนใดใหแก
บุคคลซึ่งตองการโนมนาวใหกระทําการบางอยางที่ ไมสุจริต ผิด
กฏหมาย หรือผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาล วันสําคัญ หรือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเปน
เอกลักษณ และมีความสําคัญตอสังคม 

การบริจาค   หมายถึง  การมอบเงินหรือทรัพยสินโดยมิไดมุงหวังซึ่งผลตอบแทนทางธุรกิจ 
การบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถึง  กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการใชจายเงินโดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน 
การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน หมายถึง  การใชจายเงินเพ่ือโครงการ กิจกรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชน 

สังคม กลุมประชาชน โดยบริษัทฯ อาจไมไดรับผลตอบแทนที่มีตัวตน   
เจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง  ตามความหมายท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และใหรวมถึงขาราชการ เจาพนักงาน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ลูกจาง ตัวแทน หรือบุคคลอ่ืนใดที่เปนตัวแทนของ
หนวยงานดังตอไปนี้ 
 กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ (เชน กรมศุลกากร 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ) 
 องคกรระหวางประเทศ (เชน ธนาคารโลก กองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ ฯลฯ) 
 พรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูสมัครรับ

เลือกต้ัง (ท้ังฝายรัฐบาลและฝายคาน) ผูบริหารทองถิ่น 
 หนวยงานที่มี อํานาจกํากับดูแล (เชน คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ฯลฯ )  

 รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท หรือ องคกรอ่ืนๆ ที่รัฐ หรือหนวยงาน
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ของรัฐเปนเจาของหรือมี อํานาจควบคุม 
เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จายสําหรับการบริการ หรือผลประโยชนที่ยากตอการวัดผลและ

ติดตาม ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวของกับการใหสินบน เชน เงิน
สนับสนุนอาจมีจุดประสงคแอบแฝง โดยใชการกีฬาเพ่ือกุศล หรือ
องคกรการกุศลเปนสิ่งบังหนาเพ่ือกอใหเกิดความไดเปรียบในการ
พิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูที่ เกี่ยวของ (ตัวอยางความ
ไดเปรียบในการพิจารณา  ไดแก การใหสัญญา โอกาสทางธุรกิจ หรือ
การประมูล การลดหรือยกเลิกคาธรรมเนียม การให ชวยเหลือ หรือ
ยกเลิก ขอกําหนดท่ีจะตองมีใบอนุญาตตางๆ ที่ไมถูกตองตรงตาม
กระบวนการตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิกหรือลดขอกําหนด
ทางกฎหมาย หรือการใหหรือชวยเหลือในการเขาถึงเจาหนาที่ของรัฐ) 

การชวยเหลือทางการเมือง   หมายถึง  การใหทรัพยสิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชนอื่นใด เพ่ือเปนการ
ชวยเหลือหรือสนับสนุน หรือเพ่ือประโยชนอื่นใด แกพรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหนาที่เก่ียวของทางการเมือง ตลอดจน
กิจกรรมทางการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 
 

2. จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
 

1. แนวทางการดําเนินดานธุรกิจ 
 

คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางและเจตนารมณที่จะกํากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางความย่ังยืน และรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียและสังคม เปดโอกาสใหผูมีสวน 
ไดสวนเสียแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ เพ่ือเปนกลไกและกระบวนการท่ีจะดูแลใหมีการดําเนินการอยาง  
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได และสงผลใหบริษัทเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และเพ่ิมคุณคา
ใหกับผูถือหุนในระยะยาวอีกดวย คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีแนวทางท่ีกําหนดไว นําไปสูการเปนองคกรธรรมาภิบาล  
อยางแทจริง ดังนี้ 

(1)   ปฏิบัติตามกฏหมาย ขอบังคับ และกฏระเบียบที่เก่ียวของ อยางเครงครัด 
(2)   ปฏิบัติตามนโยบาย “การกํากับดูแลกิจการท่ีด”ี และ “คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริษัท 
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(3) มุงมั่นที่จะประกอบธุรกิจและบริหารงานดวยความซ่ือสัตย โปรงใส และเปนธรรม ภายใตกรอบของ
กฎหมาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในประโยชนสูงสุดตอบริษัท พนักงาน และผูถือหุน พรอมดูแลมิใหเกิด
ปญหาความขัดแยงในผลประโยชนตางๆ 

(4) คํานึงถึงสิทธิและปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย 
(5) ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกที่ดี 
(6) คํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรดวยความเสมอภาคและเปนธรรมทาง

สังคม ตอผูมีสวนไดเสียและสังคม 
(7) ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียและสังคม 
(8) สรางระบบงานท่ีเขมแข็ง เพ่ือปองกันการทุจริต ผานระบบตรวจสอบภายใน 
(9) กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทั่วทั้งองคกร มีสวนรวมในการตอตานทุจริต รายงานความ

ขัดแยงทางผลประโยชน การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล สงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(10) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีชองทางการรองเรียนและรับฟงความคิดเห็นและมีมาตรการคุมครอง  

ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส 
 

2. นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 
 

คณะกรรมการบริษัท มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจอยาง 
และขอพึงปฏบิัติในการทํางานของบริษัทเครงครัด 

เพ่ือมั่นใจวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท จะปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรกําหนดนโยบายตอตานทุจริตกับทุกกิจกรรม ดังนี้ 
 นโยบายตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นถือเปนสวนเพิ่มเติมของคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณและความมุงมั่นของบริษัทในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 
1.2 เพ่ือเปนการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑตางๆ ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร 

และพนักงานทุกคน ไดรับทราบและถือปฏิบัติในการตอตานและปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นกับ
ทุกกิจกรรมทางธุรกิจอยางเครงครัด  

1.3 เพ่ือเปนการสรางความเช่ือม่ันตอลูกคา คูคา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ 
 



GJS  บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)  
G J Steel Public Company Limited 

จรรยาบรรณธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) 
 

หนา 11 
 

2. คํานิยาม 
การทุจริตและคอรรัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญาวาจะให 

มอบให ใหคํามั่น เรียกรอง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิน บริการ หรือประโยชนอ่ืนใด ที่ไมเหมาะสมกับเจาหนาที่ของ
รัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคล ดังกลาว
กระทํา หรือละเวนการปฎิบัติหนาที่ อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซ่ืง ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ 
หรือเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว และพวกพอง เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือธรรมเนียมปฎิบัติทางการคาใหกระทําได 
3. ขอบเขต 

3.1 นโยบายนี้ใชบังคับกับพนักงานทุกคน ซึ่งครอบคลุมตั้งแตกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุก
คน ตองปฏิบัติตาม รวมทั้งนโยบายอื่นที่เก่ียวของกับ คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ดวย  

3.2 บริษัทคาดหวังวาลูกคา คูคา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทจะรวมถือ
ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ 

4. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบท่ี

สนับสนุนการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและ
ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นและปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี 
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหมั่นใจวา
กระบวนการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามมาตรฐานสากล 

4.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงดานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่นในกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจ และกํากับดูแลเพ่ือกําหนดมาตรการปองกัน หรือ 
ลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผล 

4.4 ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
กําหนดใหมีระบบการสงเสริมและการสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เพ่ือสื่อสาร
ไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝายนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ
กฎหมาย 

4.5 ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฏหมาย และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือใหมั่นใจวามีระบบ
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การควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตอความเส่ียงดาน
คอรรัปชั่น และใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.6 พนักงานทุกคน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นอยางเครงครัด  

 

5. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 
5.1 หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท (รวมถึงบริษัทอ่ืนที่บริษัท มีอํานาจควบคุมหุนสวนทาง

ธุรกิจและบุคคลท่ีอาจถือไดวาเปนตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท) ดําเนินการหรือยอมรับหรือใหการ
สนับสนุนการทุจริตและคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม 

5.2 การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวใน
คูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมท้ังนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม ระเบียบ คูมือปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติอื่นใดท่ีบริษัทจะกําหนดข้ึนตอไป  

5.3 นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท 
โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพ่ือใชในกิจกรรมทางธุรกิจท่ี
อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5.4 กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดการทุจริตและคอรรัปชั่นทั่วทั้งองคกรเปนประจําทุกป  
5.5 เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการเร่ืองความเส่ียงกับการทุจริตและคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหาร 

และ พนักงาน ทุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องตอไปน้ี  
 การรับ/ มอบ สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด การเลี้ยงรับรองและคาใชจาย 

(1) หามมิใหผูบริหาร และพนักงาน รับ หรือ ขอเร่ียไรของขวัญ เชน การเล้ียงรับรอง การให  
บริการ การสนับสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวัลจากคูคาและเจาหนี้ที่ทําธุรกิจกับบริษัท 

(2) เพ่ือปองกันการปฏิบัติงานที่ไมเปนธรรมและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง 
หามรับสิ่งของหรือผลประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนที่มีหนาที่หรือธุรกิจเกี่ยวของกับองคกร 
บริษัทไมมีนโยบายใหผูบริหารและพนักงานยอมรับของขวัญของรางวัลและการเล้ียง
รับรองใดๆ ที่ใหโดยคูคา ที่เกินกวาความเอ้ือเฟอตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
โดยท่ัวไป ผูบริหารและพนักงานที่ไดรับตองสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรและสามารถ
เปดเผยไดโดยไมทําความลําบากใจใดๆใหกับบริษัท และใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเพ่ือ
รับทราบและกรณีที่ไดรับของขวัญหรือของรางวัลใดๆ ใหนําสงตอใหกับฝายบุคคลเพ่ือ
นําเขาสวนกลาง ตามที่บริษัทประกาศไวเปนประจําทุกป โดยบริษัทจะไดนําสิ่งของ
เหลาน้ันไปดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป  
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(3) การให/ มอบ สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง ใหกับ คูคา หรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของทางธุรกิจที่เปนไปตามเทศกาล หรือเหตุการณที่เหมาะสม อาทิเชน วันขึ้นปใหม 
การไปแสดงความยินดีในโอกาสตางๆกับคูคาหรือผูเกี่ยวของ การนัดหมายประชุมและ
เลี้ยงรับรองใหเปนไปตามความเหมาะสมวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป สามารถอธิบายไดและเขาใจ
ไดวาเปนไปตามปกติของธุรกิจทั่วไปที่ถือปฏิบัติ และ/หรือตามคูมือระเบียบอนุมัติของ
บริษัทที่กําหนดไว 

 เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือ เงินสนับสนุน 
การใหหรือรับเงินบริจาค หรือ เงินสนับสนุน ตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย 
โดยตองม่ันใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการติดสินบน  

 สินบนและส่ิงจูงใจ 
บริษัทมีนโยบายหามผูบริหารและพนักงานใหหรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจในการดําเนินธุรกิจไมวา
รูปแบบใดทุกชนิดและหามมอบหมายใหผูอ่ืน ให หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง เพ่ือให
ไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนดานการเงินตางๆ และหามไมให 
ใหสินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางออมกับคูคา คูสัญญา หนวยงานภาครัฐ นักการเมืองหรือ
หนวยงานท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัท เพ่ือใหเอ้ือประโยชนแกบริษัท ซึ่งเปนการดําเนินการที่ขัดตอ
หลักจริยธรรมและตองมีความผิดทางกฏหมาย  

 นโยบายใหการชวยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตามกฎหมาย แตพึงตระหนักที่จะไมดําเนินการ หรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการนํา
ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไปใชเพ่ือดําเนินการ หรือกิจกรรมทางการเมือง อัน
จะทําใหกลุมบริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางหรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวน
เกี่ยวของและการใหความชวยเหลือทางการเมือง 

 

3. จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท 
 

บริษัทมุงหวังให กรรมการ กรรมการชุดยอย ผูบริหาร  ปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบจรรยาบรรณ ดํารงตน หรือปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืนของ
บริษัท และผูมีสวนไดสวนเสียดังนี้ 
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1. การปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับบริษัท 
 

1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายตางๆ ที่เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบขอบังคับ ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายท่ี
เกี่ยวของ 

(3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลกิจการที่บริษัท
กําหนดขึ้น และรายงานขอมูลเก่ียวกับการฝาฝน การไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมาย 
ตอหนวยงานนั้นๆ 

1.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการท่ีมีสวนไดเสียทานนั้น
ตองออกจากหองประชุมและงดการมีสวนรวมใดๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกลาว 

1.3 หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตน เพ่ือความโปรงใสในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพดังนี้ 
(1) ไมนําขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
(2) ไมใชความลับขององคกรในทางท่ีผิด และไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับขององคกร แมพนสภาพ

หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ขององคกรไปแลว 
(3) ไมหาประโยชนสวนตัว จากการเปนกรรมการ 
(4) ไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง 
(5) ไมรับสิ่งของหรือประโยชนอื่นใดอันเปนการขัดตอประโยชนขององคกร 

1.4 รักษาขอมูลที่เปนความลับขององคกร ไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความ
เสียหายแกองคกรหรือผูมีสวนไดเสีย ยกเวนกรณีที่เปนไปตามกฏหมาย 

1.5 การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงหลักทรัพยจดทะเบียนของกรรมการ ผูบริหาร คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การไดมาหรือการจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2547 
 

2. ความขัดแยงทางผลประโยชน และการรักษาขอมูลอันเปนความลับ 
 

2.1 ความขัดแยงทางผลประโยชน  
บริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน สวนตนและ/หรือผูเกี่ยวของ จึงกําหนดขอควรปฏิบัติไว ดังตอไปน้ี 
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(1) หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองและ/หรือผูที่เก่ียวของที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท 

(2) ไมใหนําขอมูลภายในซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอนักลงทุนใชในการตัดสินใจในการลงทุนไมวาจะเปน
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือขอมูลอื่นๆ ไปใชในการซื้อหรือขายหุนของ
บริษัท โดยขอมูลนั้นยังมิไดเปดเผยในตลาดหลักทรัพยฯ 

(3) กรณีท่ีจําเปนตองทํารายการน้ันเพื่อประโยชนของบริษัท ใหทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอกท่ีมีขอตกลงทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เปนกรรมการ ผูบริหารหรื อ
บุคคลที่เกี่ยวของ และตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในเร่ือง
การเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง 

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือที่ปรึกษาในองคกรอ่ืน 
การดํารงตําแหนงนั้นตองไมขัดตอผลประโยชนของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่โดยตรงในบริษัท 

(5) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conficts of Interest) 
ระหวางผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงอ่ืน ซึ่งใชเปนแนวปฏิบัติอยาง
ชัดเจน และเชื่อมั่นไดวาการเขาทํารายการดังกลาวมีความเปนธรรม โปรงใส สมเหตุสมผล และ
เปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน รวมท้ังจัดใหมีแบบรายงานการเปดเผยรายการท่ีสงสัยวาจะ
เปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของบริษัท ไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการ

(6) บุคคลที่ดําเนินการใดๆ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมวาทางตรงหรือทางออม 
จะตองมีหนาที่ในการรายงานการมีสวนไดเสียดังนี้ 
 กรรมการ และผูบริหาร จะตองมีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียทันที ที่มีรายการเกิดขึ้น และ
เพ่ือมั่นใจไดวา บริษัทมีการตรวจสอบเปนประจํา จึงกําหนดใหเลขานุการบริษัท มีหนาท่ี
สํารวจรายการที่มีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป และรายงานประธานกรรมการ และ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละคร้ัง 

 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงกําหนดใหผูจัดการฝาย ลงมาจนถึง 
พนักงาน ที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน มีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียทันทีที่มีรายการ
เกิดขึ้น และหรือรายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป โดยมอบหมายใหเลขานุการ
บริษัท ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในคณะทํางานในหนวยงานการกํากับดูแลกิจการ มีหนาที่สํารวจและ
รายงานตอผูบริหารสูงสุดในหนวยงานการกํากับดแูลกิจการ 
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(7) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการ
และผูบริหารที่มีหนาที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย  ตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

(8) ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญ
ที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของ
บริษัท ในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน หรือขอมูลภายในน้ันจะ
เปดเผยตอสาธารณชน 

(9) เพ่ือประโยชนในการติดตามดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัท หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการบริหาร จัดการของบริษัท ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย โดย
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการรายงานขอมูลของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส และ
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

(10) ในกรณีบุคคลท่ีเกี่ยวของ เขาไปมีสวนรวมหรือถือหุนในกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท ใหดําเนินการดังนี้ 
 กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวของ จะตองแจงใหคณะกรรมการบริษัท ทราบเปนลาย
ลักษณอักษร 

2.2 การใชขอมูลภายใน 
(1) หามใชโอกาสหรือขอมูลท่ีไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน

สวนตน เพ่ือผูอื่น หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
(2) หามใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแก

บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัท 
(3) หามใชทรัพยสินของบริษัท เพ่ือประโยชนสวนตน และ/หรือผูที่เก่ียวของ 
(4) หามใชขอมูลของบริษัท ไปใชอางอิงกับบุคคลภายนอก เพ่ือสรางประโยชนสวนตัว และ/ หรือ 

ผูที่เกี่ยวของ 
(5) หามเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลัง

พนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทไปแลว 
 

3. ความรับผิดชอบตอทรัพยสินของบริษัท 
 

บริษัท สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัท อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและใหบริการที่ดีแกคูคา โดยกําหนดเปนแนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน ดังนี้ 
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 ใชทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัท อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ชวยกันดูแลมิใหทรัพยสินของบริษัท เสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ 

3.1 การจัดทําเอกสาร  
(1) ตองจัดทําเอกสารตางๆ ดวยความสุจริต รอบคอบ และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
(2) หามมิใหปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท 

3.2 การใชคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลสารสนเทศตางๆ ใหถือเปนทรัพยสิน

ของบริษัท ผูบริหารและพนักงานไมควรใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน
สวนตัว 

(2) หามผูบริหารและพนักงานเปดเผยขอมูลทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงขอมูลที่บริษัทซื้อมาและไมอยู
ในระบบขอมูลของบริษัท หรือคัดลอกขอมูลใสในสื่อบันทึกขอมูลสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา 

(3) หามผูบริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา ลบทิ้ง หรือทําลาย ขอมูลของบริษัท โดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

(4) หามผูบริหารและพนักงาน นําซอฟตแวรที่ผิดกฏหมายมาใช และหามคัดลอกซอฟตแวรลิขสิทธิ์
ดวยเหตุผลใดๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัทผูผลิตซอฟตแวรนั้นๆ 

(5) หามผูบริหารและพนักงานปรับแตงอุปกรณฮารดแวรหรือติดตั้งอุปกรณใดๆ ที่นอกเหนือจาก
อุปกรณมาตรฐานท่ีบริษัทติดตั้งไดนอกจากไดรับอนุญาตเปนกรณีไป 

(6) หามผูบริหารและพนักงานใชอีเมลของบริษัท ในการสงตอขอความที่กลาวราย ทําใหเสื่อมเสีย 
หรือขอความที่หยาบคาย ลามก ขมขู กอกวน หรือสรางความรําคาญใหกับผูอื่น 

(7) ผูบริหารและพนักงาน ควรใชอินเตอรเน็ตในการแสวงหาขอมูลและความรูที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานและจะตองหลีกเลี่ยงเว็บไซตที่ผิดกฏหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม 

(8) ผูบริหารและพนักงานควรใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณสื่อสารอ่ืนๆที่บริษัทจัดให 
เชน โทรศัพท โทรสาร โทรศัพทมือถือ อยางมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชนของ
บริษัทเปนหลัก 

(9) หามผูบริหารและพนักงานท่ีลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืน
จัดทําขึ้น หรือไมไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ  

(10) หามผูบริหารและพนักงานท่ีลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืน
จัดทําขึ้นหรือไมไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทําใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 
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(11) บริษัทหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใชงาน
ทรัพยสินภายใตระบบสารสนเทศของบริษัทตามความเหมาะสม 
 

 

4. จรรยาบรรณตอผูมีสวนไดเสีย 
 

1. การปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสามารถในการเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืนขององคกร ภายใตนโยบาย
ความรับผิดชอบตอสังคม เนนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรหลักในการขับเคล่ือน เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดเสียอยางสมดุล และสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุขและย่ังยืน ทั้งสามดาน คือ บุคคลากร องคกร และสังคม
โดยความมุงม่ันที่จะประกอบธุรกิจดวยความสุจริต เปนธรรมและโปรงใส ตอตานทุจริต ปฏิบัติตามกฏหมาย และขอบังคับ
ที่เก่ียวของอยางครบถวน และคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรตอผูมีสวนไดสวนเสียของ
บริษัท ตลอดจนการดูแลการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดลอม ไมใหเกิดผลกระทบตอผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุม ควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและทองถิ่นใหเขมแข็ง 

 

2. นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน 
 

บริษัทตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกิจการ บริษัทมีหนาที่สรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุนในระยะยาว จึงกําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติตามแนวทางตอไปน้ี 

2.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต ภายใตการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
บนพ้ืนฐานขอมูลที่เชื่อวาเพียงพอ ถูกตอง ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม และทําโดยสุจริตเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท มีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม ไมกระทําการโดยมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท 

2.2 ปฏิบัติตามกฏหมาย วัตถุประสงคขอบังคับของบริษัท มติกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน ทั้งผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

2.3 จัดการดูแลมิใหสินทรัพยของบริษัท เสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ จัดใหมีระบบควบคุมภายในและ
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

2.4 เปดโอกาสใหผูถือหุนเขามามีสวนในการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ภายใต
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
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2.5 รายงานสถานภาพของบริษัทอยางสม่ําเสมอ ครบถวนตามความเปนจริงและทันตอสถาณการณอยางเทา
เทียมตอสาธารณะ 

2.6 แจงขอมูล ขาวสารและสารสนเทศของบริษัทที่ถูกตองตามขอเท็จจริงและเพียงพอตอการตัดสินใจแกผูถือ
หุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

2.7 ดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูที่เกี่ยวของโดยใหขอมูล
ใดๆของบริษัทซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ เปดเผยขอมูลลับของบริษัทตอบุคคลภายนอก และ/หรือ
ดําเนินการใดๆในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

2.8 จัดใหมีชองทางของการแจงเบาะแสการกระทําที่ไมสุจริตหรือขอรองเรียนตางๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซด 
ไปรษณีย และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองขอรองเรียน การคุมครองผูรองเรียน รวมถึงแจง
ผลการดําเนินการตอผูรองเรียนอยางเปนระบบและยุติธรรม 

2.9 จัดใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลหลากหลายชองทาง รวมทั้งจัดทําเว็ปไซดของบริษัทใหผูถือหุนสามารถ
เขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก และจัดทําขอมูลดวยภาษาท่ีเขาใจงายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

3. นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 
 

3.1 บริษัทมีมาตรการคุมครองพนักงานท่ีใหขอมูลกับทางการกรณีมีการทําผิดกฏหมาย  หรือผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ จะไดรับความคุมครอง บริษัทไมสามารถปฏิบัติโดยไม
เปนธรรม ไมวาจะเปนการเปลี่ยนตําแหนง ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่งพักงาน ขมขู รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เลิกจาง (ม.89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงเบาะแสเก่ียวกับการทําผิดกฏหมายหรือ
การผิดจรรยาบรรณ 

3.2 บริษัทตระหนักวา พนักงาน เปนปจจัยสําคัญในการสรางผลิตภัณฑคุณภาพแกบริษัท จึงใหความสําคัญใน
ในการปฏิบัตติอพนักงานอยางเปนธรรม โดยยึดหลักความเทาเทียมและเสมอภาค ทั้งในเรื่องการจางงาน
ผลตอบแทน การแตงต้ัง โยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม เพ่ือใหพนักงาน
เปนผูมีความสามารถและเปนคนดีของสังคมดวย บริษัทจึงไดกําหนดหลักการปฏิบัติตอพนักงาน ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน และขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
(2) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักด์ิศรีของความ

เปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
(3) จัดเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรมสําหรับพนักงานและใหพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม

ตามศักยภาพ 
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(4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอม และจัดระบบการทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสิน รวมถึงสุขอนามัยที่ดี 

(5) ใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพ่ือฝกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสให
พนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

(6) แตงตั้ง โยกยาย ใหรางวัลและลงโทษพนักงาน ดวยความสุจริตและต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความรู 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 

(7) จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน 
(8) ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานและสถานภาพของบริษัทใหพนักงานทราบอยางสม่ําเสมอ 
(9) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 
(10) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงานของ

พนักงานหรือคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
(11) สรางจิตสํานึกท่ีดีใหพนักงานรูจักการเปนผูให และเปนพลเมืองดีของสังคม 
(12) จัดใหมีชองทางใหพนักงานสามารถรองเรียน ในกรณีไมไดรับความเปนธรรม  หรือแจงเบาะแส

เกี่ยวกับเรื่องท่ีอาจเปนการกระทําผิดกฏหมาย และมีกระบวนการแกไข รวมถึงมาตรการคุมครอง
พนักงานผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม 

(13) บริษัทและตัวแทนองคกรตองสนับสนุนการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงานดวยความเปนกลาง 
(14) สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือ

ขอตกลงตางๆเพ่ือประโยชนแกทุกฝายและสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ภายใต
วัฒนธรรมองคกรที่ดีรวมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองคกร 

(15) สงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกซึ่งเปนประโยชนตอองคกรและสังคม
เพ่ือสรางการมีสวนรวมและความผูกพันตอองคกร ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของ
ผูบังคับบัญชา 

 

4. นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา 
 

บริษัทใหความสําคัญตอการสรางคุณคาและการเติบโตไปพรอมกับลูกคา ตลอดจนเปนที่ไววางใจของลูกคา ซึ่งเปน
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติตอลูกคาดวยความจริงใจและสุภาพออนนอม และมีเจตจํานงที่จะ
แสวงหาวิธีการที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกําหนดเปนนโยบายและขอปฏิบัติไว
ดังตอไปน้ี 
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4.1 ผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ และสงมอบสินคาที่ผานการรับรองคุณภาพและไดมาตรฐานตรงตามขอตกลงกับ
ลูกคาในราคาท่ีเปนธรรม  

4.2 ใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณ ตอลูกคา เพ่ือใหทราบเก่ียวกับสินคา
และการบริการ 

4.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบ
แจงใหลูกคาทราบ เพ่ือรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

4.4 ปฏิบัติตอลูกคาดวยความสุภาพและเปนที่วางใจของลูกคา 
4.5 มีระบบการจัดเก็บขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกคา ไมสงตอขอมูลโดย

ไมไดรับความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูลของลูกคาไปใชประโยชนของตนเอง และ/หรือผูเกี่ยวของ
โดยมิชอบ 

4.6 รับประกันสินคา ภายใตเงื่อนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
4.7 ใหมีระบบ/กระบวนการ ที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคาและ

บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการสงมอบ และการดําเนินการอยางถึงที่สุด รวดเร็วที่สุด 
4.8 ริเริ่มสนับสนุนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของลูกคา 
4.9 มุงเนนการพัฒนาเพ่ือผลิตภัณฑ การใชบรรจุภัณฑ และการขนสงสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
4.10 สรางชองทางในการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการพัฒนาผลิตภัณฑใหลูกคาทราบอยางตอเนื่อง 

 

5. นโยบายการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ 
 

บริษัทมีนโยบายที่จะใหการปฏิบัติตอคูคา รวมถึงเจาหนี้อยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของบริษัทและตั้งอยูบนพ้ืนฐานที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

5.1 บริษัทเปดโอกาสในการทําธุรกิจใหกับทุกคูคา และพิจารณาคัดเลือกคูคาต้ังอยูบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
และเปนธรรม 

5.2 ใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคาที่ถูกตอง ไมสนับสนุนสินคาหรือการ
กระทําอันเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

5.3 การรับ/ใหสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใด หามมิใหผูบริหารและพนักงานให/รับผลประโยชน หรือสิ่งจูงใจใน
รูปใดๆทั้งสิ้น ตอบุคคลภายนอกอ่ืนใดเพ่ือจูงใจใหปฏิบัติในทางที่มิชอบ และกอใหเกิดความขัดแยง ทั้งนี้
ใหเปนไปตามหมวด 2. จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอ 2. นโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น 
(Anti-Corruption Policy) 
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5.4 กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใดๆที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผย
รายละเอียดตอคูคาและรวมแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว หามาตรการปองกันและใหโอกาสเทา
เทียมกันในการคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติเปนสําคัญ 

5.5 ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆที่ตกลงกันไวกับคูคา และ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด 
5.6 กรณีท่ีไมสามารปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดได ตองรีบแจงลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาแนวทางแกไข 
5.7 ใหโอกาสคูคาที่ดําเนินธุรกิจถูกตองตามกฏหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
5.8 สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของคูคา และเปดโอกาสใหคูคาเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท 
 

6. นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบแหงกฏหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการ
คา ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคา ดวยวิธีฉอฉล ดังตอไปน้ี 

6.1 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี สงเสริมการคาเสรี และไมใชวิธีทุมตลาด 
6.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การให

สินบน หรือ วาจางพนักงานของบริษัทคูแขงเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลที่เปนความลับของบริษัทคูแขง 
6.3 ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางราย 
6.4 ไมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติรวมกันเพื่อกระทําการหรือสมยอมในการเสนอราคาท่ีไมเปนธรรมตอลูกคา 
6.5 ไมละเมิดและปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด 

 

7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 
 

บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่ดี ภายใตแนวปฏิบัติที่
สงเสริมใหบริษัทมีกระบวนการที่เปนมิตรตอพนักงานและสิ่งแวดลอม โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

7.1 ปฏิบัติตามกฏหมาย และขอบังคับตางๆ ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
7.2 ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 
7.3 สงเสริมและสนับสนุนในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีมาตรการประหยัดพลังงาน 

และสงเสริมกระบวนการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม(recycle) ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ 
7.4 จัดใหมีระบบการทํางานที่มุงเนนใหเกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานอยางเหมาะสม 

เชน การมีระบบปองกันมลพิษที่อาจเกิดข้ึนในระหวางปฏิบัติงาน การจัดสถานท่ีทํางานใหสะอาดและถูก
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สุขลักษณะ เพ่ือใหบุคลากรตลอดจนผูเขามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและ
โรคภัยตางๆ 

7.5 กําหนดใหผูบริหารและพนักงานตองเอาใจใสอยางจริงจังตอกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะเสริมสรางคุณภาพดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม ปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกถึงความปลอดภัยและคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมตลอดเวลา 

7.6 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธของการดําเนินงานของบริษัท และสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใหพนักงานและผูเกี่ยวของรับทราบอยางตอเนื่อง 

 

8. ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
 

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะใหมีการอยูรวมกันกับชุมชนและสังคมอยางมีความสุขภายใตการชวยเหลือดูแลกันและมี
สวนรวมพัฒนาเพื่อชุมชนเขมแข็งอยูไดดวยตนเอง อีกทั้งมุงเนนกระบวนการทํางานกับชุมชนและสงเสริมกิจกรรมตางๆของ
ชุมชนทั้งไกลและใกลตามนโยบายของบริษัทสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชองชุมชนอยางย่ังยืน 

8.1 บริษัทจะดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่คํานึงถึงประโยชนและความย่ังยืนของชุมชนและสังคมเปนสําคัญ 
8.2 บริษัทจะสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานภาคสังคมในการรวมประชุม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
8.3 บริษัทกําหนดใหมีการวางแผนและมาตรการปองกัน/แกไขเมื่อเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 

อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัท 
8.4 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมโดยการมีสวนรวมของพนักงานและสงเสริมใหพนักงานรวมปฏิบัติ

ตนเปนพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสา 
8.5 บริษัทมุงเนนที่จะพัฒนาความรูและการศึกษาของเยาวชนไทยตามศักยภาพที่มีอยูของบริษัท 
8.6 รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในทองถิ่น ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน  และ

สุขลักษณะของเยาวชนและผูดอยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดลอมของชุมชน 
8.7 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 
8.8 สงเสริมการดําเนินงานเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจชุมชนทองถิ่น และใหโอกาสในการเปนคูคากับ

บริษัท 
8.9 สรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุนในการจางงาน และผลิตภัณฑของ

ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมท่ีมุงเนนใหชุมชนมีความรูเพ่ือการประกอบอาชีพและสามารถนําเอา
ความรูไปสรางหรือสงเสริมครอบครัวและชุมชนใหมีรายไดเพ่ิมและสามารถอยูไดดวยตนเอง 
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8.10 สื่อสารกับชุมชนและสังคมอยางสมํ่าเสมอและมีความโปรงใส ตลอดจนเผยแพรและรายงานผลการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับทราบ 

 

5. จรรยาบรรณพนักงาน 
 

บริษัทมุงเนนการพัฒนาศักยภาพพนักงานสูความเปนพลเมืองดีของสังคม เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมสวนบุคคล (Individual Social Responsibility : ISR)  เนนใหพนักงานเปนศูนยกลาง เพ่ือ
สงเสริมตามแนวคิด ผูกมิตร เกงคิด เกงคน เกงงาน และสามารถขยายผลไปสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจ โดยมี
แนวทางดังตอไปนี้ 

 

1. การปฏิบัติตอตนเอง 
 

1.1 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต รายงานตามความเปนจริง 
1.2 เคารพและปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ ขอบังคับของบริษัทอยางเครงครัด 
1.3 ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต และไมใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชนในทางมิชอบ 

 

2. การปฏิบัติตอลูกคา ผูเก่ียวของและสังคม 
 

2.1 ปฏิบัติงานดวยความขยัน มีความตั้งใจ เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสงมอบใหตรง
เวลาตามท่ีลูกคาตองการ 

2.2 ปฏิบัติตามกฏระเบียบดานความปลอดภัย ตลอดจนดูแลและรักษาสภาพแวดลอมใหปลอดภัย
2.3 ไมเปดเผยขอมูลของลูกคากอนไดรับอนุญาต 
2.4 มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับชุมชนและสังคม ตามท่ีบริษัทจัดขึ้น 
2.5 มีสวนรวมในการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีทองถ่ิน 
2.6 เปนชองทางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคา ผูเกี่ยวของและสังคม เพ่ือนํามาพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัท 
 

3. การปฏิบัติระหวางพนักงาน 
 

3.1 ไมชักจูงหรือชี้นําการตัดสินใจของเพ่ือนรวมงานในสิทธิเรื่องการเมือง 
3.2 มีน้ําใจกับเพื่อนรวมงาน ชวยเหลือการงานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
3.3 ใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพและเหมาะสม 
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4. การปฏิบัติตอองคกร 
 

4.1 ทํางานดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ 
4.2 การใชทรัพยสินและสวัสดิการตางๆขององคกรอยางรูคุณคา 
4.3 เมื่อพบเห็นเหตุการณทุจริต ประพฤติมิชอบ คอรรัปชั่น หรือเหตุการณที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ

องคกร ตองรายงานทันทีผานชองทางการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ (หมวดที่ 7 การแจงขอ
รองเรียนและขอเสนอแนะ) ที่บริษัทกําหนดไว 

4.4 ตั้งใจเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหกาวหนา 
4.5 ติดตามขาวสารของบริษัทเพ่ือทราบและใชในการปฏิบัติหนาที่ 
4.6 สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายตามท่ีบริษัทกําหนด 

 

5. การใชสิทธิการทางเมือง 
 

บริษัทถือวาพนักงานมีสิทธิ และหนาที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเขาไปมีสวนรวมหรือ สนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมืองตาง ๆ ไดอยางอิสระเปนการสวนตัว โดยกระทํานอกเวลาทําการและ ไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช
สนับสนุน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ 

 
 

6. การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
 

บริษัทกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ และ
ทําความเขาใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฉบับนี้อยางเครงครัด มิใชการปฏิบัติตาม
สมัครใจ และไมสามารถอางอิงวา ไมทราบแนวปฏิบัติที่กําหนดข้ึน 

ผูบริหารในองคกรทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเร่ืองสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน อยางจริงจัง 

บริษัทไมพึงปรารถนาท่ีจะใหการกระทําใดๆ ที่ผิดกฏหมาย ขัดกับหลักจรรยาบรรณที่ดี หากกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานผูใดกระทําผิดจรรยาบรรณที่กําหนดไว จะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทําท่ีเชื่อไดวา
ผิดกฏหมาย กฏเกณฑ ระเบียบและขอบังคับของภาครัฐ บริษัทจะสงเรื่องใหเจาหนาที่ภาครัฐดําเนินการตอไปทันที 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กําหนดใหมีการทบทวน
คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เปนประจําทุกป 
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7. การแจงขอรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย มีชองทางการรองเรียน การแสดงความคิดเห็น และ
แจงเบาะแสและการกระทําผิดกฏหมาย โดยกําหนดใหเลขานุการบริษัท ทําหนาที่เปนหนวยรับทราบและประสานดานการ
กํากับดูแลกิจการและคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 

 

1. ชองทางการแจงเรื่องรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 
 บริษัทไดเปดชองทางสําหรับรับเรื่องรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะไวดังนี้  

 กรณีเรื่องรองเรียนภายในองคกร  
ชองทางที่ 1 
 

หนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)  
โทร. 02-267-8222 ตอ 5610,5611 

e-mail : IA@gjsteel.co.th หรือ สงไปรษณียมาที่ 
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)  
88 ปาโซทาวเวอร ชั้น 24 ถนนสีลม  

แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 

ชองทางที่ 2 
 ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

 (Humam Resourse and Administration Department) 
โทร. 038-345-950 ตอ 1320 
e-mail : HRA@gjsteel.co.th 

ตูรับคํารองเรียน ท่ีตั้ง : หนา บริเวณทางเขาของโรงงาน และ สาํนักงานใหญ 
 

 กรณีเรื่องรองเรียนภายนอกองคกร  
 

หนวยงานกํากับดูแลกิจการ (Compliance Department) 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 88 ปาโซทาวเวอร ชัน้ 24 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-267-8222 ตอ 5151, 1559 

e-mail : compliance@gjsteel.co.th 
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2. กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับการรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 
 

บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะอยางเปนอิสระ เพ่ือเปนแนวทางสู
การพัฒนาและสรางความย่ังยืนใหกับองคกร ดังนี้ 

2.1 ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม 
2.2 ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่สอบสวนขอเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการ

รองเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเกี่ยวของออกเปนประเด็น ดานการบริหารการจัดการ ดานการพัฒนาความรู 
การตรวจสอบขอเท็จจริง เปนตน 

2.3 มาตรการดําเนินการ ผูรับขอรองเรียนนําเสนอกรรมการเพ่ือสอบสวนขอเท็จจริง และกําหนดมาตรการ
ดําเนินการเพ่ือระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับบริษัทหรือตามกฏหมาย 

2.4 ใหสรุปการดําเนินการสอบสวนและการดําเนินการของขอรองเรียน ตอเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการ
บริษัทมีหนาที่นําสรุปรายงานดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัททราบ 

2.5  ในกรณีที่ผูรองเรียนเปดเผยตนเอง ใหเลขานุการบริษัท มีหนาที่แจงใหผูรองเรียนทราบในผลการ
ดําเนินการสอบสวนและการดําเนินการในขอรองเรียนนั้น 

 

3. บทลงโทษ 
 

 กรณีผูบริหารและพนักงาน 
เมื่อทราบเร่ืองและสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนจนไดผลความผิดที่แทจริง บริษัทจะพิจารณาโทษตอ

ผูบริหารและพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้อยางจริงจัง โดยแจงไปยังผูบังคับบัญชาตามสายงานเปนผูพิจารณา
ความผิด และลงโทษพนักงานของบริษัทที่กระทําผิดหรือขัดตอหลักจรรยาบรรณ โดยผูบริหารและพนักงานของบริษัทท่ี
กระทําผิดหรือขัดตอหลักจรรยาบรรณ จะไดรับการพิจารณาลงโทษหนักเบาตามลักษณะของความผิดตามควรแกกรณีเปน
รายๆไป ซึ่งอาจเปนโทษสถานใดสถานหนึ่งหรือหลายสถานตามระเบียบขอบังคับพนักงานท่ีไดระบุไว 

 กรณีบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
เมื่อบริษัทสงเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการ มีการประชุมและตรวจสอบแลว จะสงไปดําเนินการตามขั้นตอนของ

กฏหมายที่เกี่ยวของตอไป 
 

4. มาตรการคุมครองผูรองเรียน 
 

4.1 บริษัทกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนตามหลักเกณฑดังนี้
4.2 ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะไมปลอดภัย แตหากมีการ

เปดเผยตนเองก็จะทําใหองคกรสามารถรายงานความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ 
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4.3 ผูรับขอรองเรียนจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ คํานึงถึงความปลอดภัย โดยไดกําหนดมาตรการ
คุมครองพนักงานท่ีรองเรียน และ/หรือผูที่ใหขอมูล และ/หรือความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เชนการเปล่ียนตําแหนง ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน สั่ง
พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง อันเนื่องมาจากสาเหตุการรองเรียน 

 

8. วินัย 
 

คณะกรรมการบริษัทถือวาจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เปนวินัยอยางหน่ึง ซึ่งกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือเปนการทําผิดวินัย ตามระเบียบ
วาดวยการบริหารงานบุคคล 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาที่ตองปฏิบัติตามและสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน โดยการกระทําตอไปน้ีถือเปนการผิดจริยธรรม 

1. การไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 
2. แนะนํา สงเสริม สนับสนุนใหผูอ่ืนไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางานใน

กรณีท่ีตนทราบ 
4. ขัดขวาง ไมใหความรวมมือ ตอการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง 
5. การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูรองเรียน จากการรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติ

ในการทํางาน 
 


