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จรรยาบรรณและคุณธรรมทางธุรกิจของบริษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนี ยริ่ ง จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับการผลิตภาชนะ
ความดันชิ้ นส่ วนเครื่ องจักร โครงสร้ างเหล็ก ภาชนะบรรจุ สารเคมี ตลอดจนการติ ดตั้งเครื่ องจักร และ
อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความใส่ ใจต่อพนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันมลพิษ ตลอดจนอาชี วอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงาน และชุมชนโดยรอบ อย่างมีจริ ยธรรม บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นการที่โปร่ งใส เป็ นกลาง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และเพื่อให้เป็ นมาตราฐานในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรที่จะกําหนด
จรรยาบรรณและคุณธรรมทางธุรกิจขึ้นมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้รวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบตั ิต่างๆจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย มาปรับเข้ากับหลักปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ แนวทางนี้ จดั ทําขึ้นมาเพื่อเป็ นหลักเกณฑ์ในการทํางาน
ให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมัน่ ใจว่า การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย โดยเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ตอ้ งรับทราบและปฏิบตั ิตามแนวทางดังนี้
1. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญในเรื่ องการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินธุรกิจ
แนวปฏิบตั ิ
 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเคารพจารี ตประเพณี ที่เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จ
ส่ งเสริ มการเคารพต่อสิ ทธิ ในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปั ญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการไม่เข้า
ร่ วมในกิจกรรมที่ละเมิดสิ ทธิ ในทรัพย์สินดังกล่าว รวมไปถึงการนําไปใช้ที่ผิดไปจากอํานาจการ
ครอบครอง การปลอมแปลง และการละเมิดสิ ทธิ์
 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับด้านการค้าและแข่งขันอย่างเป็ นธรรม รวมถึงการให้ความร่ วมมือกับ
หน่วยงานกํากับดูแล
 ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับในการทํางานของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
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2. การปฏิบัติหน้ าทีด่ ้ วยความรับผิดชอบ ซื่อสั ตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีระเบียบวินัย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ พึงปฏิบตั ิ หน้าที่ ด้วยความรั บผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต
ขยันหมัน่ เพียร มีวินยั และยึดมัน่ ในชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
แนวปฏิบัติ
 ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมัน่ เพียร ตั้งใจและเอาใจใส่ อุทิศตนให้กบั งาน
ของบริ ษทั ฯ อย่างเต็มกําลังความสามารถและมุ่งมัน่ สู่ ความสําเร็ จของตนเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
เคร่ งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ
 ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู ้ ความสามารถอย่างต็มที่ อีกทั้งมีความสํานึกในหน้าที่ และ
มีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั ิหน้าที่
 ใช้เวลาในการปฏิบตั ิ งานอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และมี ประสิ ทธิ ผลตามที่ กาํ หนดไว้ รวมทั้งไม่
กระทําหรื อชักจูงผูอ้ ื่นใช้เวลาปฏิบตั ิงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
 พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม หมัน่ ฝึ กฝน ศึ กษาหาความรู ้ เพิ่มเติ ม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถ เพื่อนํามาช่วยพัฒนาการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯให้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้นต่อไป
 พนักงานที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิกบั ผูร้ ่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความสุ ภาพ มีน้ าํ ใจ
และมีมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดี เป็ นผูน้ าํ และแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งในด้านการ
ปฏิ บ ัติ ง าน สร้ า งขวัญ กํา ลัง ใจ และยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผูใ้ ต้บ ัญ ชา ตลอดจนปกครอง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
 พนักงานที่เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ต้องไม่แสดงความก้าวร้าว กระด้างกระเดื่อง หรื อกระทําตนเป็ น
ปรปักษ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ให้เกียรติ และรู ้จกั กาลเทศะ ไม่กระทําการใดๆอันเป็ นการไม่เคารพนับถือ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
 ร่ วมใจกันสร้างเสริ ม ป้ องกัน และรักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ ด้วยการมีทศั นคติและเป็ นพนักงานที่ดี
ของบริ ษทั ฯ โดยแสดงออกด้วยความชื่ นชมและภาคภูมิใจรวมทั้งเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของ
บริ ษทั ฯต่อสาธารณชน
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3. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
แนวปฏิบัติ
 ไม่กระทําการใดๆอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯได้แก่ การทําให้บริ ษทั ฯ
เสี ยผลประโยชน์ หรื อได้รับประโยชน์นอ้ ยกว่าเท่าที่ควร หรื อเป็ นการแบ่งผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ
 ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในกิ จการส่ วนตัวกับบริ ษทั ฯ เช่ น กระทําการใดๆ เพื่อขายสิ นค้าและ
บริ การให้กบั บริ ษทั ฯ
4. การรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
ไม่วา่ เพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งอาจส่ งผลกระทบในด้านลบกับบริ ษทั ฯ
แนวปฏิบัติ
 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ให้ใช้ขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ เท่านั้น
 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที่ยงั ไม่ควรเปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ผมู ้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิให้เปิ ดเผยได้
หรื อเป็ นข้อมูลที่เคยเผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว
 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลเชิงธุ รกิจต่อคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ
5. การรักษาทรัพย์ สินของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริ ษทั
ฯ ให้เกิดประสิ ทธิภาพมากที่สุด
แนวปฏิบัติ
 ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
 ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้อยู่ในสภาพดี มิให้ชาํ รุ ด สู ญหาย เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
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6. การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น การติดสิ นบนและการให้ สิ่งจูงใจในการดําเนินงาน
บริ ษ ัท ฯ ได้ด ํา เนิ น การในการขจัด เหตุ แ ห่ ง การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ซึ่ ง
ประกอบด้วยแนวทางดังนี้
6.1 การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
แนวปฏิบัติ
 กําชับและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้เป็ นไปตามกฎหมายของราชการ การปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบและคําสัง่ ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
 สร้างระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีมาตรฐาน โปร่ งใส และตรวจสอบได้
 สร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อป้ องกันและตรวจสอบอย่างทันท่วงที เช่น การมี
ระบบคุณภาพและการจัดการต่างๆ
 ดําเนินทางวินยั และหรื ออาญากับผูก้ ระทําผิดอย่างเคร่ งครัด
6.2 การติดสิ นบน และการให้ สิ่งจูงใจในการดําเนินงาน
เพื่อ ให้ก ระบวนการจัด ซื้ อจัด จ้า งเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเหมาะสมจึ งจัดให้มีแ นวปฏิ บตั ิ
ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัติ
 หลีกเลี่ยงการรับของขวัญและหรื อของกํานัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
บริ ษทั ฯ หรื อจากผูอ้ ื่นที่อาจได้ประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ฯ
 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ หรื อจากผูอ้ ื่น ซึ่ งอาจได้ประโยชน์จาก
การปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ฯ
 ให้ความรู ้ สร้างความตระหนัก หรื อฝึ กอบรมเรื่ องคอร์ รัปชัน่ วิธีการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ การกําจัด
การติดสิ นบน และการให้สิ่งจูงใจในการดําเนิ นงานให้กบั ลูกจ้าง ผูแ้ ทนองค์กร ผูร้ ับเหมา และผูส้ ่ ง
มอบ รวมทั้งสนับสนุนให้ลูกจ้าง คู่คา้ ผูแ้ ทนองค์กร ผูร้ ับเหมา และผูส้ ่ งมอบ นําแนวปฏิบตั ิในการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ไปใช้ และทํารายงานการปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ขององค์กรนั้นๆ
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7. การใช้ สิทธิทางสั งคมและการเมือง
กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน มี สิทธิ และเสรี ภ าพที่ จ ะเข้าร่ ว มกิ จกรรมต่างๆในสังคมได้ โดย
หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็ นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรื อศีลธรรม ที่จะทําให้สงั คมไม่สงบสุ ข
และรักษาไว้ซ่ ึ งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่ งตน ให้เป็ นที่ยอมรับตามสมควรแกสถานะในสังคมและชุมชนที่
บริ ษทั ฯตั้งอยู่
แนวปฏิบัติ
 ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตย ส่ งเสริ มให้ใช้สิทธิ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
 ไม่กระทําการใดๆ อันอาจจะทําให้เข้าใจได้ว่าบริ ษทั ฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อให้การสนับสนุ นแก่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
 มีความโปร่ งใสในกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมทางการเมือง รวมถึงการสนับสนุ นทาง
การเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
 หลีกเลี่ยงการช่วยเหลือทางการเมือง ซึ่ งครอบคลุมถึงนักการเมืองหรื อผูก้ าํ หนดนโยบายทางการ
เมืองที่มีอิทธิพลในทางที่ไม่เหมาะสม
 ไม่ดาํ เนิ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ การข่มขู่ หรื อการบีบบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเมือง
8. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยด้ วยความเป็ นธรรม
8.1 ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม โดยพยายามที่จะ
พัฒนากิจการให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั การ
ลงทุนของผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนโดยยึดหลักการ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่า
เทียมกันดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัติ
 ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ตลอดจนตัด สิ น ใจดํา เนิ น การใดๆด้ว ยความโปร่ ง ใส
ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผู ้
ถือหุน้ โดยรวม
 นําเสนอรายงานตามสถานภาพของบริ ษทั ฯ ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่นๆโดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความจริ ง
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 แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ งตั้งอยู่
ในพื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
 ไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ต นเองและผูอ้ ื่ น โดยใช้ข อ้ มู ล ของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ ง ยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน หรื อดําเนิ นการใดๆ ในลักษณะที่ อาจก่ อให้เ กิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
องค์กร
 สนับสนุ นการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด และส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ น
ธรรม
 กําหนดระเบียบปฏิบตั ิและแนวทางในการป้ องกันอื่นๆ เพือป้ องกันการถูกชักจูง หรื อการเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการต่อต้านการแข่งขันทางการค้า
 ส่ งเสริ มพนักงานให้มีความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องกับกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า และการแข่งขันที่เป็ นธรรม
8.2 ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยการจัดหาและส่ งมอบ ผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งบริ การที่มี
คุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ที่เป็ นไปตามข้อกําหนดของลูกค้า มีการรักษาความลับ
ของลูกค้าและจัดให้มีหน่วยงานที่ติดต่อรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า
แนวปฏิบตั ิ
 ติดต่อลูกค้าด้วยความสุ ภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า
 ให้ขอ้ มูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
 ส่ งมอบสิ นค้าและให้บริ การที่มีคุณภาพ ทันเวลา และตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาที่
เป็ นธรรม
 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ต้องรี บแจ้งให้
ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
 จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า เกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งความรวดเร็ ว
ในการดําเนินการ หรื อการส่ งมอบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
 รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
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8.3 คู่ค้าและหรือเจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุ รกิจกับคู่คา้ และหรื อเจ้าหนี้ โดยดําเนิ นธุ รกิ จบน
พื้นฐานของความเกื้อหนุ นที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และหรื อเจ้าหนี้ อย่างเสมอ
ภาค โดยคํานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ หลี กเลี่ ยงสถานการณ์ ที่ทาํ ให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัดเพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
แนวปฏิบัติ
 ไม่ดาํ เนินการที่เป็ นการทุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ และหรื อเจ้าหนี้ ในกรณี ที่มีขอ้ มูลว่ามีการดําเนินการ
ที่ไม่สุจริ ตเกิ ดขึ้น ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และหรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาอย่าง
รวดเร็ วและยุติธรรม
 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ และหรื อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้
ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
8.4 คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายที่ จ ะปฏิ บ ัติ ต่ อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้า โดยตั้ง อยู่บ นพื้ น ฐานของกติ ก า การแข่ ง ขัน ที่
ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
 ไม่ดาํ เนิ นการอันขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับทางการค้า ต้องมีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม รวมถึง
สนับสนุนหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบและกํากับดูแล
 ไม่พยายามทําลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าโดยการกล่าวหาในทางร้ายด้วยความเท็จ
 ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล
 ไม่นาํ ประเด็นทางสังคม เช่น ความยากจน ไปสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางการค้า
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8.5 พนักงาน
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับพนักงาน ซึ่ งเป็ นทรัพยากรสําคัญของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะมีส่วนช่วยส่ งเสริ มและ
ผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิจ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงาน
ให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ได้รับสวัสดิ การที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะ
พัฒนา มีความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย โดยมีแนวทางการ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
แนวปฏิบัติ
 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุ ขอนามัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
 การพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้าย รวมทั้ง การให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วยความเป็ นธรรม
โดยคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้นๆเป็ นเกณฑ์
 ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
 หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของ
พนักงาน หรื อคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
 พนักงานมี สิทธิ ในการเรี ยกร้ อง กรณี ที่ไ ม่ได้รับความเป็ นธรรม ตามระบบและกระบวนการที่
กําหนด
 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
8.6 รัฐบาล
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จเพื่อการเสริ มสร้ างและพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือและ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็ นไปตามครรลองประเพณี ในการดําเนิน
ธุรกิจโดยทัว่ ไป
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8.7 ชุ มชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจโดยมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ด้วยการให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ ยวกับความปลอดภัย ความมัน่ คง สุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
 สร้างจิตสํานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
 คืนกําไรส่ วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ
 ดําเนิ น ธุ รกิ จโดยให้มีผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุ ณภาพชี วิตของ
ประชาชนน้อยที่สุด
 ปฏิบตั ิและให้ความร่ วมมือ หรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
 ให้ ค วามสํา คัญ กับ กิ จ กรรมของชุ ม ชนและสั ง คม โดยมุ่ ง เน้น ให้ เ กิ ด การพัฒ นาสั ง คม ชุ ม ชน
สิ่ งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน
และสนับสนุ นกิ จกรรมสาธารณประโยชน์แก่ ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาสให้เป็ นชุ มชนที่เข้มแข็งพึ่งพา
ตัวเองได้
8.8 มาตรฐานการแจ้ งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
เพื่อให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็ นธรรม บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มี
ช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะใดๆ ที่แสดงว่าผูม้ ีส่วนได้
เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกกลุ่มจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่า
เทียมกัน หรื อการกระทําที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ ด้วยการแจ้งเบาะแสโดยตรง
หรื อส่ งจดหมายถึงประธานเจ้าที่บริ หารบริ ษทั ฯ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน และ
บันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทั้งดําเนิ นการจัดเก็บ
ข้อมูลการร้องเรี ยนเป็ นความลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว
สิ้นสุ ดของเอกสาร
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