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วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก” 

พันธกิจ 
 มุ่งสู่ตลาดสากลด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีหลากหลาย 

 มุ่งสู่การเจรญิเติบโตด้วยการขยายก าลังการผลิต และผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 

 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  

 พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม 

 เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
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สารประธานกรรมการบริษทั 
  

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะสงเสริมธรรมาภิบาลขององคกร โดยมุงเนนการดำเนินธุรกิจตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามขอบังคับบริษัท ระเบียบกฎเกณฑ และกฎหมายอยาง

เครงครัด ดวยความซื่อสัตย โปรงใส และความรับผิดชอบตอสังคม ครอบคลุมความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกดาน 

และสอดคลองกับวิถีแหงการสรางความสมดุลระหวางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนำไปสูความเปนองคกรแหงความ

ยั่งยืน 

 ทั้งนี้ เพ่ือแสดงออกถึงความมุงม่ันในการพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางเต็มที่ ดวยความโปรงใสและปราศจากการ

คอรรัปชั่น ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ทางคณะกรรมการบริษัท จึงไดประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการตอตานทุจริต และไดจัดทำคูมือ “จรรยาบรรณธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน 

สำหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน” (“คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ”) ขึ้นเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติที่ดี ดำเนินธุรกิจบน

พ้ืนฐานแหงธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกองคกร มุงหวังจะใหกิจการขององคกรมี

ความมั่นคงและมีความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอยูไดในระยะยาว ภายใตการเล็งเห็นคุณคารวมกันของกรรมการ ผูบริหาร

และพนักงานทุกคน รวมถึงสังคมและสิ่งแวดลอม และกำหนดใหมีการทบทวน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคูมือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจอยางตอเนื่อง อันเปนรากฐานของพลังองคกรที่จะผลักดันใหองคกรสามารถพัฒนาและเติบโตอยาง

มั่นคงและยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัท จึงไดอนุมัติคูมือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติงานในหนาที่ และยึดถือ

ประพฤติปฏิบัติอยางสม่ำเสมอโดยเครงครัด โดยเชื่อมั่นวานโยบายและมาตรการตางๆ จะเสริมสรางประสิทธิภาพ และ

สรางจิตสำนึกที่ดีใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เพ่ือพัฒนาบริษัทใหกาวหนา และเติบโตอยางยั่งยืนตอๆ ไป 

 - ลายมือชื่อ - 

 ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 10 พฤษภาคม 2561 
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อุดมการณ์และค่านิยม 

 บุคลากร 
 บุคคลากรของเราทุกคนเป็นทรัพย์สินอันมีค่า และเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร พวกเราจึงปฏิบัติต่อ
เพ่ือนพนักงานด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา และสรรหาทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด  และมุ่งเสริมสร้างองค์กรจากภายในด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และการให้ผลตอบแทนโดยยึดหลักพิจารณาด้วยความเป็นธรรม และยึดผลประโยชน์
โดยรวมขององค์กรเป็นส าคัญ 

 ความซ่ือสัตย ์
 การยึดมั่นที่จะกระท าแต่สิ่งที่ถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กฏ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เก่ียวข้อง โดยยึดหลักจรรยาบรรณเป็นพ้ืนฐานในทุกการตัดสินใจ และในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน 

 ความไว้วางใจ 
 ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เราจึงให้ความ
เชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อเพ่ือนร่วมงาน และรวมถึงคู่ค้าของเราด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเช่นเดียวกับที่เรา
คาดหวังให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติต่อเรา 

 ความเป็นเจ้าของ 
 ความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรของพวกเรา ให้มีประสิทธิผลสูงสุดในทุกด้านโดยค านึงถึง
ความส าเร็จในระยะยาวขององค์กรเป็นส าคัญ และร่วมกันดูแลจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของเราให้เกิดคุณค่าสูงสุด 
ตลอดจนรักษาและปกปูองชื่อเสียงผลประโยชน์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจของพวกเราให้คงอยู่ได้ตลอดไป 

 ความมุ่งม่ันต่อผลส าเร็จ 
 ความตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จด้วยการทุ่มเทใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
ประสานความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราทุกคนในทุกระดับชั้นและทุกสายงาน โดยมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน 
เพ่ือผลักดันการด าเนินงานขององค์กรให้ประสบความส าเร็จตามแผนภารกิจ และตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในทุกด้าน 

 มุ่งม่ันต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
ร่วมใจมุ่งมั่นที่จะต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือด าเนินธุรกิจด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแล
กิจการที่ดี นโยบายตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างานของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมั่นใจว่า 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคน จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
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                                      สารบัญ  

หัวข้อ หน้า 
1. ค านิยาม 7-9 
  
2. จรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกิจ 9-12 

1. แนวทางในการด าเนินธุรกิจ  
2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
  

3. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 12-17 
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลเป็นความลับ  
3. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท  
  

4. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 17-23 
1. การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
3. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน  
4. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า  
5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้  
6. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  
  

5. จรรรยาบรรณพนักงาน 23-24 
1. การปฏิบัติต่อตนเอง  
2. การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม  
3. การปฏิบัติระหว่างพนักงาน  
4. การปฏิบัติต่อองค์กร  
5. การใช้สิทธิทางการเมือง  
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                                      สารบัญ  

หัวข้อ หน้า 
6. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 25 

  
7. การแจ้งข้อร้องเรียน เบาะแส และข้อเสนอแนะ 25-27 

1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน เบาะแส และข้อเสนอแนะ 
2. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน เบาะแส และข้อเสนอแนะ 
3. บทลงโทษ 
4. มาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 

 

8. วินัย 27-28 
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1. ค านิยาม 
 

จรรยาบรรณ หมายถึง การด าเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดี 
บริษัท หมายถึง บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการและกรรมการชุดย่อย หมายถึง กรรมการและกรรมการชุดย่อย  บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
พนักงาน หมายถึง ผู้บริหาร พนักงานประจ า พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้าง  
บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) บุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

(2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล ตาม(1) 

(3) นิติบุคคลที่ตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(4) บุคคลอ่ืนที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศ

ก าหนด 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ร่วมทุน และพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
การเปิดเผยข้อมูล หมายถึง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัทตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 
2551 กฏระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท).และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์(กลต) 

การทุจริตและคอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ หรือรับ
สินบน การน าเสนอ หรือการให้ค ามั่นว่าจะให้ การขอ หรือการ
เรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่
เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท 

การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง การให้สิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
เพ่ือเป็นสินน้ าใจ เป็นรางวัล หรือเพ่ือการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

การให้สินบน หมายถึง การเสนอให้หรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่
บุคคลซึ่งต้องการโน้มน้าวให้กระท าการบางอย่างที่ ไม่สุจริต ผิด
กฏหมาย หรือผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาล วันส าคัญ หรือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็น
เอกลักษณ์ และมีความส าคัญต่อสังคม 

การบริจาค   หมายถึง  การมอบเงินหรือทรัพย์สินโดยมิได้มุ่งหวังซึ่งผลตอบแทนทางธุรกิจ 
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน 
การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ หมายถึง  การใช้จ่ายเงินเพ่ือโครงการ กิจกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัทฯ อาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน   
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง  ตามความหมายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และให้รวมถึงข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอ่ืนใดที่เป็นตัวแทนของ
หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมศุลกากร 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ) 

 องค์กรระหว่างประเทศ (เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ฯลฯ) 

 พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง (ท้ังฝุายรัฐบาลและฝุายค้าน) ผู้บริหารท้องถิ่น 

 หน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแล (เช่น คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ )  

 รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท หรือ องค์กรอ่ืนๆ ที่รัฐ หรือหน่วยงาน
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ของรัฐเป็นเจ้าของหรือมี อ านาจควบคุม 
เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายส าหรับการบริการ หรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและ

ติดตาม ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน เช่น เงิน
สนับสนุนอาจมีจุดประสงค์แอบแฝง โดยใช้การกีฬาเพ่ือกุศล หรือ
องค์กรการกุศลเป็นสิ่งบังหน้าเพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างความ
ได้เปรียบในการพิจารณา  ได้แก่ การให้สัญญา โอกาสทางธุรกิจ หรือ
การประมูล การลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียม การให้ ช่วยเหลือ หรือ
ยกเลิก ข้อก าหนดที่จะต้องมีใบอนุญาตต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องตรงตาม
กระบวนการตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิกหรือลดข้อก าหนด
ทางกฎหมาย หรือการให้หรือช่วยเหลือในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

การช่วยเหลือทางการเมือง   หมายถึง  การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องทางการเมือง ตลอดจน
กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 
 

2. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 

1. แนวทางการด าเนินด้านธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางและเจตนารมณ์ที่จะก ากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความยั่งยืน และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียแสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ เพ่ือเป็นกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการด าเนินการอย่าง  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมคุณค่า
ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีแนวทางที่ก าหนดไว้ น าไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
อย่างแท้จริง ดังนี้ 

1.1 ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ และกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
1.2 ปฏิบัติตามนโยบาย “การก ากับดูแลกิจการที่ด”ี และ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริษัท 
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1.3 มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พนักงาน และผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลมิให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ต่างๆ 

1.4 ค านึงถึงสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝุาย 
1.5 ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส านึกที่ดี 
1.6 ค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทาง

สังคม ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม 
1.7 ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม 
1.8 สร้างระบบงานที่เข้มแข็ง เพ่ือปูองกันการทุจริต ผ่านระบบตรวจสอบภายใน 
1.9 ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กร มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต รายงานความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน 
1.10 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นและมีมาตรการคุ้มครอง  

ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส 
 

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง 
และข้อพึงปฏิบัติในการท างานของบริษัทเคร่งครัด 

เพ่ือมั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรก าหนดนโยบายต่อต้านทุจริตกับทุกกิจกรรม ดังนี้ 
 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นถือเป็นส่วนเพ่ิมเติมของคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 
และเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงได้
จัดท าและประกาศ ใช้แนวปฏิบัตินี้เพิ่มเติม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของบริษัทฯ 
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2. นิยาม 
การทุจริตและคอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อ านาจใน

ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ หรือรับสินบน การน าเสนอ หรือการให้ค ามั่นว่าจะให้ การขอ 
หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. ขอบเขต 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้ใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ

ตัวแทนทีท่ าหน้าที่ในนามของ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งนโยบายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจด้วย 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบการ

สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจ 
และตระหนักถึงความส าคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร  

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี 
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่นอันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วน
เกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ 
หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ และก ากับดูแลเพ่ือก าหนดมาตรการปูองกัน หรือลดความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามและประเมินผล 

4.4 ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดให้
มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงาน 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายน าไปปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

4.5 ฝุายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติงานว่า เป็นไปตามนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่
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เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.6 พนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด   

5.  แนวปฏิบัติ 
บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

5.1 ปฏิบัติตามนโยบายการปูองกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณ
ธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

5.2 ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

5.3 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

5.4 ในการด าเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง 

 การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการปูองกันและต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนของกลุ่มบริษัทฯ 

 การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะต้องกระท าในนามบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แก่องค์กรใด ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องด าเนินการ
ด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 
ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการ
ติดสินบน 

 การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุ หรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุ
ชื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ 
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 
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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่องานกับภาครัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่ อสัตย์ และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.5 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
กฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการน าทรัพยากรใด ๆ ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อด าเนินการ หรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสีย
ความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการ   เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทาง
การเมือง 

 
 

3. จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท 
 

บริษัทมุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ด ารงตน หรือปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของ
บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 

 

1. การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับบริษัท 
 

1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 
(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลกิจการที่บริษัท
ก าหนดขึ้น และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝุาฝืน การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฏหมาย ต่อหน่วยงานนั้นๆ 

1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านนั้น
ต้องออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว 

1.3 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 
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(1) ไม่น าข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร แม้         

พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรไปแล้ว 
(3) ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว จากการเป็นกรรมการ 
(4) ไม่สร้างข้อผูกมัดท่ีอาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง 
(5) ไม่รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร 

1.4 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฏหมาย 

1.5 การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การได้มาหรือการจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2547 
 

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
 

2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษัทมีนโยบายที่มีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง จึงก าหนดข้อควรปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
(1) หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัท 
(2) ไม่ให้น าข้อมูลภายในซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อนักลงทุนใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

เกี่ยวกับการด าเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอ่ืนๆ ไปใช้ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท โดย
ข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(3) กรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ให้ท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยง 

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในองค์กรอ่ืน การด ารง
ต าแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท 
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(5) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conficts of Interest) ระหว่างผู้ถือ
หุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอ่ืน ซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน และเชื่อมั่น
ได้ว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งจัดให้มีแบบรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับ
ผลประโยชน์ของบริษัท ไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการ 

(6) บุคคลที่ด าเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องมี
หน้าที่ในการรายงานการมีส่วนได้เสียดังนี้ 

 กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียทันที ที่มีรายการเกิดขึ้น และเพ่ือ
มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการตรวจสอบเป็นประจ า จึงก าหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ส ารวจรายการที่
มีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกสิ้นปี และรายงานประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อยปีละครั้ง 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงก าหนดให้ผู้จัดการฝุาย ลงมาจนถึง พนักงาน 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น และหรือ
รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกสิ้นปี โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซี่งปฏิบัติหน้าที่ใน
คณะท างานในหน่วยงานการก ากับดูแลกิจการ มีหน้าที่ส ารวจและรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดใน
หน่วยงานการก ากับดูแลกิจการ 

(7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ และก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

(8) ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยยะส าคัญที่อาจ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 
เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

(9) เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีส่วนได้เสียกับการบริหาร จัดการของบริษัท ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์  โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีการรายงานข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส และตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

(10) ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ให้ด าเนินการดังนี้ 
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 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

2.2 การใช้ข้อมูลภายใน 
(1) ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน 

เพ่ือผู้อื่น หรือท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
(2) ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืน

เพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท 
(3) ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพ่ือประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
(4) ห้ามใช้ข้อมูลของบริษัท ไปใช้อ้างอิงกับบุคคลภายนอก เพ่ือสร้างประโยชน์ส่วนตัว และ/  หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(5) ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพ

การเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว 
 

3. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท 
 

บริษัท ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและให้บริการที่ดีแก่คู่ค้า โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้ 

 ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินของบริษัท เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 
3.1 การจัดท าเอกสาร  

(1) ต้องจัดท าเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(2) ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท 

3.2 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้ถือเป็น

ทรัพย์สินของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

(2) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่บริษัทซื้อมาและไม่
อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือคัดลอกข้อมูลใส่ในสื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา 
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(3) ห้ามผู้บริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ท าซ้ า ลบทิ้ง หรือท าลาย ข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 

(4) ห้ามผู้บริหารและพนักงาน น าซอฟต์แวร์ที่ผิดกฏหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ 

(5) ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจาก
อุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทติดตั้งได้นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป 

(6) ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัท ในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ท าให้เสื่อมเสีย  
หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญให้กับผู้อื่น 

(7) ผู้บริหารและพนักงาน ควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานและจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฏหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม 

(8) ผู้บริหารและพนักงานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆที่บริษัทจัดให้ 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
บริษัทเป็นหลัก 

(9) ห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ล่วงรู้มาตรการปูองกันการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืน
จัดท าขึ้น หรือไม่ได้มีไว้ส าหรับตนโดยมิชอบ  

(10) ห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ล่วงรู้มาตรการปูองกันการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืน
จัดท าขึ้นหรือไม่ได้มีไว้ส าหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 

(11) บริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งาน
ทรัพย์สินภายใต้ระบบสารสนเทศของบริษัทตามความเหมาะสม 

 

4. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

1. การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสามารถในการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนขององค์กร ภายใต้นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน ทั้งสามด้าน คือ บุคคลากร องค์กร และสังคม
โดยความมุ่งม่ันที่จะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส ต่อต้านทุจริต ปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน และค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
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บริษัท ตลอดจนการดูแลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

 

2. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ บริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงก าหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
บนพ้ืนฐานข้อมูลที่เชื่อว่าเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม และท าโดยสุจริตเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระท าการโดยมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

2.2 ปฏิบัติตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

2.3 จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ของบริษัท เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ จัดให้มีระบบควบคุมภายในและ
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ ภายใต้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2.5 รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริงและทันต่อสถาณการณ์อย่างเท่า
เทียมต่อสาธารณะ 

2.6 แจ้งข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ถือ
หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

2.7 ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูล
ใดๆของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ
ด าเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

2.8 จัดให้มีช่องทางของการแจ้งเบาะแสการกระท าที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซด์ 
ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้ง
ผลการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม 

2.9 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดท าเว็ปไซด์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดท าข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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3. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 
 

3.1 บริษัทมีมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ ให้ข้อมูลกับทางการกรณีมีการท าผิดกฏหมาย หรือผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทไม่สามารถปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนต าแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ท างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (ม.89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการท าผิดกฏหมายหรือ
การผิดจรรยาบรรณ 

3.2 บริษัทตระหนักว่า พนักงาน เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่บริษัท จึงให้ความส าคัญใน
ในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งในเรื่องการจ้างงาน
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพ่ือให้พนักงาน
เป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคมด้วย บริษัทจึงได้ก าหนดหลักการปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
(2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
(3) จัดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ตามศักยภาพ 
(4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการท างานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสิน รวมถึงสุขอนามัยที่ดี 
(5) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพ่ือฝึกทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้

พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
(6) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 
(7) จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงาน 
(8) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานและสถานภาพของบริษัทให้พนักงานทราบอย่างสม่ าเสมอ 
(9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
(10) หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ

พนักงานหรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 
(11) สร้างจิตส านึกท่ีดีให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
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(12) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฏหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการ
คุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม 

(13) บริษัทและตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วยความเป็นกลาง 
(14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือ

ข้อตกลงต่างๆเพ่ือประโยชน์แก่ทุกฝุายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน ภายใต้
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร 

(15) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา 
 

4. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 
 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างคุณค่าและการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจ านงที่จะ
แสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยก าหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่งมอบสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้มาตรฐานตรงตามข้อตกลงกับ
ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม  

4.2 ให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า
และการบริการ 

4.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้ลูกค้าทราบ เพ่ือร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

4.4 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่วางใจของลูกค้า 
4.5 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดย

ไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่น าข้อมูลของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ 

4.6 รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
4.7 ให้มีระบบ/กระบวนการ ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการด าเนินการอย่างถึงที่สุด รวดเร็วที่สุด 
4.8 ริเริ่มสนับสนุนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า 
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4.9 มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ การใช้บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.10 สร้างช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง 

 

5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 
 

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝุาย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

5.1 บริษัทเปิดโอกาสในการท าธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเสมอภาค
และเป็นธรรม 

5.2 ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการ
กระท าอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

5.3 การรับ/ให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานให้/รับผลประโยชน์ หรือสิ่งจูงใจในรูป
ใดๆทั้งสิ้น ต่อบุคคลภายนอกอ่ืนใดเพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ และก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหมวด 2. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ข้อ 2. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น     
(Anti-Corruption Policy) 

5.4 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว หามาตรการปูองกันและให้โอกาสเท่า
เทียมกันในการคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นส าคัญ 

5.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 
5.6 กรณีท่ีไม่สามารปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข 
5.7 ให้โอกาสคู่ค้าที่ด าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฏหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5.8 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท 
 

6. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฏหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการ
ค้า ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีฉ้อฉล ดังต่อไปนี้ 

6.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี ส่งเสริมการค้าเสรี และไม่ใช้วิธีทุ่มตลาด 
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6.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การให้
สินบน หรือ ว่าจ้างพนักงานของบริษัทคู่แข่งเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทคู่แข่ง 

6.3 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
6.4 ไม่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติร่วมกันเพื่อกระท าการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า 
6.5 ไม่ละเมิดและปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด 

 

7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทมุง่มั่นที่จะด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้แนวปฏิบัติที่
ส่งเสริมให้บริษัทมีกระบวนการที่เป็นมิตรต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

7.1 ปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
7.2 ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงาน และ

ส่งเสริมกระบวนการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่(recycle) ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ 
7.4 จัดให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสม เช่น 

การมีระบบปูองกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ท างานให้สะอาดและถูก
สุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรตลอดจนผู้เข้ามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย
ต่างๆ 

7.5 ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภัยและค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมตลอดเวลา 

7.6 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการด าเนินงานของบริษัท และสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 

8. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้มีการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขภายใต้การช่วยเหลือดูแลกันและมี
ส่วนร่วมพัฒนาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการท างานกับชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนทั้งไกลและใกล้ตามนโยบายของบริษัทสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชองชุมชนอย่างยั่งยืน 

8.1 บริษัทจะด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ค านึงถึงประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชนและสังคมเป็นส าคัญ 
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8.2 บริษัทจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสังคมในการร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

8.3 บริษัทก าหนดให้มีการวางแผนและมาตรการปูองกัน/แก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อัน
เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท 

8.4 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานร่วมปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสา 

8.5 บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้และการศึกษาของเยาวชนไทยตามศักยภาพที่มีอยู่ของบริษัท 
8.6 ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน และ

สุขลักษณะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
8.7 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
8.8 ส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนท้องถิ่น และให้โอกาสในการเป็นคู่ค้ากั บ

บริษัท 
8.9 สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุนในการจ้างงาน และผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพและสามารถน าเอา
ความรู้ไปสร้างหรือส่งเสริมครอบครัวและชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมและสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง 

8.10 สื่อสารกับชุมชนและสังคมอย่างสม่ าเสมอและมีความโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่และรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบ 
 

5. จรรยาบรรณพนักงาน 
 

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นพลเมืองดีของสังคม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล (Individual Social Responsibility : ISR)  เน้นให้พนักงานเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
ส่งเสริมตามแนวคิด ผูกมิตร เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน และสามารถขยายผลไปสู่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ โดยมี
แนวทางดังต่อไปนี้ 

 

1. การปฏิบัติต่อตนเอง 
 

1.1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รายงานตามความเป็นจริง 
1.2 เคารพและปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
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2. การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม 
 

2.1 ปฏิบัติงานด้วยความขยัน มีความตั้งใจ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และส่งมอบให้ตรง
เวลาตามที่ลูกค้าต้องการ 

2.2 ปฏิบัติตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัย ตลอดจนดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 
2.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าก่อนได้รับอนุญาต 
2.4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับชุมชนและสังคม ตามท่ีบริษัทจัดขึ้น 
2.5 มีส่วนร่วมในการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น 
2.6 เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม เพ่ือน ามาพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัท 
 

3. การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 
 

3.1 ไม่ชักจูงหรือชี้น าการตัดสินใจของเพ่ือนร่วมงานในสิทธิเรื่องการเมือง 
3.2 มีน้ าใจกับเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
3.3 ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม 

 

4. การปฏิบัติต่อองค์กร 
 

4.1 ท างานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 
4.2 การใช้ทรัพย์สินและสวัสดิการต่างๆขององค์กรอย่างรู้คุณค่า 
4.3 เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชั่น หรือเหตุการณ์ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ

องค์กร ต้องรายงานทันทีผ่านช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (หมวดที่ 7 การแจ้งข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ) ที่บริษัทก าหนดไว้ 

4.4 ตั้งใจเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า 
4.5 ติดตามข่าวสารของบริษัทเพ่ือทราบและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
4.6 สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายตามที่บริษัทก าหนด 

 

5. การใช้สิทธิการทางเมือง 
 

บริษัทถือว่าพนักงานมีสิทธิ และหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ สนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยกระท านอกเวลาท าการและ ไม่น าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้
สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ 
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6. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
 

บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และ
ท าความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฉบับนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตาม
สมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่า ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ก าหนดขึ้น 

ผู้บริหารในองค์กรทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะด าเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน อย่างจริงจัง 

บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระท าใดๆ ที่ผิดกฏหมาย ขัดกับหลักจรรยาบรรณที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานผู้ใดกระท าผิดจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท าที่เชื่อได้ว่า
ผิดกฏหมาย กฏเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐด าเนินการต่อไปทันท ี

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ก าหนดให้มีการทบทวน
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน เป็นประจ าทุกปี 

 
 

7. การแจ้งข้อร้องเรียน เบาะแส และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และ
แจ้งเบาะแสและการกระท าผิดกฏหมาย โดยก าหนดให้เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นหน่วยรับทราบและประสานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 

 

1. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแส และข้อเสนอแนะ 
 

บริษัทได้เปิดช่องทางส าหรับรับเรื่องร้องเรียน เบาะแส และข้อเสนอแนะไว้ดังนี้  

 กรณีเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร  
ช่องทางที่ 1 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)  
โทร. 02-634-2222 ต่อ 1241, 1242 

e-mail : IA@gsteel.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาที ่
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน)  
88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม  

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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ช่องทางที่ 2 
   

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร 
 (Humam Resourse and Administration Department) 

โทร. 038-869-323 ต่อ 4111 
e-mail : HRA@gsteel.com 

ตู้รับค าร้องเรียน ท่ีตั้ง : หน้า บริเวณทางเข้าของโรงงาน และ ส านักงานใหญ ่
 

 

 กรณีเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร  
 

หน่วยงานก ากับดูแลกิจการ (Compliance Department) 
บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-634-2222 ต่อ 5151, 1559 
e-mail : compliance@gsteel.com 

2. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับการร้องเรียน เบาะแส และข้อเสนอแนะ 
 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน เบาะแส และข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางสู่
การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้ 

2.1 ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝุาฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม 
2.2 ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการ

ร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารการจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ 
การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น 

2.3 มาตรการด าเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนน าเสนอกรรมการเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง และก าหนดมาตรการ
ด าเนินการเพื่อระงับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทหรือตามกฏหมาย 

2.4 ให้สรุปการด าเนินการสอบสวนและการด าเนินการของข้อร้องเรียน ต่อเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการ
บริษัทมีหน้าที่น าสรุปรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททราบ 

2.5  ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในผลการ
ด าเนินการสอบสวนและการด าเนินการในข้อร้องเรียนนั้น 
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3. บทลงโทษ 
 

 กรณีผู้บริหารและพนักงาน 
เมื่อทราบเรื่องและสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนจนได้ผลความผิดที่แท้จริง บริษัทจะพิจารณาโทษต่อ

ผู้บริหารและพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างจริงจัง โดยแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณา
ความผิด และลงโทษพนักงานของบริษัทที่กระท าผิดหรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณ โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่
กระท าผิดหรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณ จะได้รับการพิจารณาลงโทษหนักเบาตามลักษณะของความผิดตามควรแก่กรณีเป็น
รายๆไป ซึ่งอาจเป็นโทษสถานใดสถานหนึ่งหรือหลายสถานตามระเบียบข้อบังคับพนักงานที่ได้ระบุไว้ 

 กรณีบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อบริษัทส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ มีการประชุมและตรวจสอบแล้ว จะส่งไปด าเนินการตามขั้นตอนของ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

4. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 

4.1 บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
4.2 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการ

เปิดเผยตนเองก็จะท าให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ 
4.3 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ ค านึงถึงความปลอดภัย โดยได้ก าหนดมาตรการ

คุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่นการเปลี่ยนต าแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ท างาน สั่ง
พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุการร้องเรียน 

 

8. วินัย 
 

คณะกรรมการบริษัทถือว่าจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการท าผิดวินัย ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน โดยการกระท าต่อไปนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม 

1. การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน 
2. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน 
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3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท างานใน
กรณีท่ีตนทราบ 

4. ขัดขวาง ไม่ให้ความร่วมมือ ต่อการสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง 
5. การกระท าอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ

ในการท างาน 


