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ส่วนที่ 1 

สำรจำกประธำนคณะกรรมกำร 
 

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพืน้ฐานการมีจริยธรรมและคุณธรรม 
ภายใต้การบริหารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ด้วยความมุง่มัน่ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิอยา่งเป็น
ธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย มีการค านงึถึงสงัคมสว่นรวม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และ
มลูคา่เพิ่มอยา่งยัง่ยืนให้แก่องค์กร ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ การร่วมกนัปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและมีจรรยาบรรณของพนกังาน
ทกุท่าน ทกุต าแหน่ง ทกุหน้าที่ ทัง้ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุท่าน จะเป็นปัจจยัส าคญัที่จะน าพา
กิจการให้ไปสูค่วามส าเร็จนัน้ได้  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจดัให้มี “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” แสดงข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน เพื่อให้พนกังานทุก
ท่านยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจตามแนวปฏิบัติที่ดี  เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้ได้มีการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงจากฉบบัเดิมที่ได้มีการประกาศใช้เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2562 เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ทีม่ีการ
เปลีย่นแปลง และครอบคลมุการปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ได้มากขึน้ 

บริษัทฯ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุทา่น จะท าความเข้าใจและยดึถือ คูม่ือ
จริยธรรมธุรกิจ ฉบบันี ้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน เพื่อร่วมกนัพฒันาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอยา่งยัง่ยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
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ส่วนที่ 2 

หลักกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้
ถือหุ้น รวมทัง้ได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ฉบับนี ้เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิงานที่บริษัทฯ คาดหวงั และ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน นบัตัง้แต่การปฏิบตัิต่อพนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งขนัทางการค้า 
และตอ่สงัคมโดยรวม 

วิสัยทัศน์:  

จีเอฟพีที มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการสง่ออก 

พันธกิจและกลยุทธ์: 

จีเอฟพีที ด าเนินธุรกิจการผลติเนือ้ไก่แปรรูปและผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ โดยยดึถือพนัธกิจที่
สร้างขึน้ จากรากฐานความใสใ่จ เพื่อก้าวสูค่วามเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร โดยมีการก าหนดกลยทุธ์เพื่อการ
ด าเนินงานให้บรรลภุารกิจที่ตัง้ไว้ ดงันี ้

1.  คุณภำพอำหำร : ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์สูม่าตรฐานสากล 

กลยุทธ์ : คดัสรรวตัถดุิบชัน้เยี่ยมสูโ่รงงานแปรรูป ควบคมุการผลิตทกุขัน้ตอน เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์  
อาหารท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับจากลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2.  ควำมปลอดภยัอำหำร : เช่ือมัน่ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลบั 

กลยุทธ์ : เต็มเป่ียมด้วยความเช่ือมัน่ ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลบั ทกุผลิตภณัฑ์จึงปลอดภยัก่อน
สง่ถึงมือผู้บริโภค 

3.  นวัตกรรมอำหำร : พฒันาผลติภณัฑ์ใหมด้่วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

กลยุทธ์ : วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อยูเ่สมอ พร้อมน าเข้าเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อขยายธุรกิจ
ให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

4.  บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ : สง่เสริมศกัยภาพบคุลากรสูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญ 

กลยุทธ์ : สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทกุหนว่ยงานสูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญ สร้างความ
มัน่คงระยะยาวด้วยการให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดบัองค์กรสูม่าตรฐานสากล 

5.  ควำมพึงพอใจสูงสุด : ใสใ่จในความต้องการของลกูค้าเพื่อความพงึพอใจสงูสดุ 

กลยุทธ์  :  ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ควบคู่การน า เสนอผลิตภัณฑ์ ที่ ไ ด้คุณภาพ
มาตรฐานสากลบนพืน้ฐานของราคาที่เป็นธรรม 

6.  พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยนื : สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งพนัธมิตรในระยะยาว 
กลยุทธ์ : สร้างความสมัพนัธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ เน้นการด าเนิน
ธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 

7.  สังคมและสิ่งแวดล้อม : สร้างจิตส านกึที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

กลยุทธ์ : ปลูกฝังจิตส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รักษาดุลยภาพและ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อนัน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 
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นโยบำยธุรกิจ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้น าของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้า    
ปศสุตัว์และเกษตรอยา่งครบวงจร เน้นความปลอดภยัทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบ
ย้อนกลบั อีกทัง้ความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

ค ำนิยม 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ น าในอุตสาหกรรมการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก   
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้มีการพฒันาตนเอง และองค์กรในด้านตา่งๆ ให้ดียิ่งขึน้อยูเ่สมอ 
ด้วยการสร้างค่านิยมองค์กร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในทุกระดบัร่วมกนัสร้างความส าเร็จ พฒันา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกนั ด้วยค านิยม “PROGRESS” ซึง่ประกอบด้วย 

P :  Partnership & Collaboration 
  ความร่วมมือ และการท างานร่วมกนัอยา่งเต็มที่  

R :  Reliability of the company 
  ความนา่เช่ือถือของบริษัท 

O : Operation by excellence 
  การด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
G : Great performance  
  ประสทิธิภาพท่ียอดเยี่ยม 
R : Responsibility for society and environment 
  ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม   
E : Enhance product quality 
  ยกระดบัคณุภาพของผลติภณัฑ์ 
S : Safety in product and process  
  ความปลอดภยัในสนิค้า และกระบวนการผลติ 
S : Satisfaction of the customer 
  ความพงึพอใจของลกูค้า   
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ส่วนที่ 3 

ข้อพงึปฏิบัติ 

3.1 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับ 

3.1.1  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์สว่นตน จึงได้ก าหนดเป็นข้อพงึปฏิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ดงันี ้
1)  หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกนักบัตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั

บริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนัน้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยให้ท ารายการนัน้
เสมือนกบัท ารายการกบับคุคลภายนอก (Fair and Arm’s Length Basis) ทัง้นี ้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีใน
รายการดงักลา่ว จะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ    

2)   ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือบคุคลในครอบครัว มีสว่นร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการที่แขง่ขนักบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ และประธานกรรมการบริษัททราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

3) ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษา ในองค์กรอื่นนัน้
จะต้องไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

4)  ในกรณีที่เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลกิจการ 
เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต), ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ฯลฯ จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเคร่งครัด 

5) รายการที่ เ ก่ียวโยงต้องผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านใด มีสว่นได้
เสียในรายการที่เก่ียวโยง กรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านนัน้ จะต้องไม่มีสว่นในการ
พิจารณารายการเก่ียวโยงนัน้        

3.1.2  กำรรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับ       
บริษัทฯ ถือว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมลู ความลบัของ

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูภายในที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ และมีผลกระทบตอ่กิจการ 
หรือราคาหลกัทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
พนกังาน จะไมใ่ช้โอกาสที่ได้จากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ในการแสวงหาประโยชน์สว่นตน และ
ในการท าธุรกิจที่แข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบับริษัทฯ รวมถึง จะไม่ใช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และไมเ่ปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัทฯ ตอ่คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพ
จากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว โดยบริษัทฯ มีวิธีการดแูลป้องกันในการน า
ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนหรือผู้อื่นดงันี ้

1) ก าหนดแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
บริษัทฯ ของตนเอง รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง (คูส่มรสหรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภรรยา บตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะ และนิติบคุคลซึง่ตนเอง รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อย
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ละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้) ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ต่อคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 
และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และแจ้งให้
เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ เพื่อ
น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบตอ่ไป 

2) จ ากดัการรับรู้ข้อมลูภายในเฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือบคุคลภายในที่มีสว่นเก่ียวข้อง
ตามความจ าเป็น และก าหนดอ านาจหน้าที่แก่บคุลากรผู้มีอ านาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ให้
ชดัเจน โดยบคุคลเหลา่นีจ้ะต้องปฏิบตัิตามนโยบายปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในอยา่งเคร่งครัด 

3) จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งก าหนดช่วงระยะเวลาห้ามการซือ้ขาย / โอน / รับโอน หลกัทรัพย์บริษัทฯ 
(Blackout Period) และห้ามเปิดเผยข้อมลูภายใน ข้อมลูงบการเงิน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อน
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลงัการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวแล้ว ต่อ
กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการและ
ผู้บริหาร) และฝ่ายจดัการตา่งๆ ให้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในช่วงเวลาดงักลา่ว   

4) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง (คูส่มรสหรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภรรยา บตุรที่
ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้น
รวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้) แจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการจะ
ซือ้จะขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนท าการซือ้ขายหลักทรัพย์ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

5) ก าหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมลูสารสนเทศของ
บริษัทฯ อยา่งเข้มงวด 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่นตน ไว้ดงัรายละเอียด สว่นที่ 6 เร่ืองบทลงโทษ ภายใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯ โดย
มีโทษตัง้แตก่ารตกัเตือนด้วยวาจา จนถึงขัน้ให้ออกจากงาน 

3.2 ควำมรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัทฯ     

3.2.1  ทรัพย์สินของบริษัทฯ  
• ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้หมายถึง สินทรัพย์ทัง้ที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์, 

อสงัหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี, สตูรการผลิต, เอกสารสิทธ์ิ, ลิขสิทธ์ิ, สิทธิบตัร, ความรู้ทางวิชาการ 
ตลอดจนข้อมลูที่เป็นความลบั ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธรณชน อนัได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทาง
การเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล เป็นต้น 

• บริษัทฯ สง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมี
ประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ และไมน่ าทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน 

• บริษัทฯ สง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ช่วยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทฯ เสือ่ม
เสยีหรือสญูหายโดยมิชอบ 
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3.2.2  กำรจัดท ำเอกสำร 
• จดัท าเอกสารตา่งๆ ด้วยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด 
• ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสอื รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ 
• ดแูลเก็บรักษาเอกสารข้อมลูอยา่งปลอดภยั และมีระบบส ารองข้อมลู 
• หลกีเลีย่งการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์ข้อมลูที่เป็นความลบัอยา่งเด็ดขาด 

3.2.3  คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีื่อสำร      
• ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนกังาน เปิดเผยข้อมลูที่อยูใ่นระบบข้อมลูของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
• ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน เปลี่ยนแปลง ลบทิง้ หรือท าลายข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับ

อนญุาต 

• ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนกังานเปิดเผยรหสัประจ าตวั (password) ที่เข้าถึงระบบข้อมลูของบริษัทฯ 
แก่บคุคลอื่น 

• ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการสง่ตอ่ข้อความที่กลา่วร้าย ท าให้เสือ่มเสยี 
หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้อื่น 

• ผู้บริหาร และพนกังาน ควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน 
และหลกีเลีย่งเว็บไซต์ที่ละเมิดตอ่ศีลธรรมอนัดีงาม หรือเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย 

• ผู้บริหาร และพนกังาน ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารที่บริษัทฯ จัดให้ เช่น โทรศพัท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์เอกสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ อยา่งมีจิตส านกึและรับผิดชอบ โดยค านงึถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดที่เก่ียวกบัสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายสารสนเทศเทา่นัน้ 
รวมถึงการสง่เสริมให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบตัิงานวา่ไมเ่ป็นการละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น   

3.2.4  กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสำธำรณชน  

• การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และ
การปฏิบตัิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทาง
การเงินและข้อมลูที่ไมใ่ช่ทางการเงิน อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

• บริษัทฯ ก าหนดให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการสมัภาษณ์ หรือตอบค าถามผู้ ถือหุ้น 
นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้ บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้ โดยได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร 

• บริษัทฯ ก าหนดให้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นตวัแทนบริษัทฯ ในการให้ข้อมลูขา่วสารที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ผู้จดัการกองทนุ นกัลงทนุ สถาบนัการเงิน และประชาชนทัว่ไป 
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3.2.5  สิทธิทำงกำรเมือง และกิจกรรมอื่นๆ   
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย และตาม

รัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ แต่ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักการเมือง หรือพรรค
การเมืองใด ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม  

• ห้ามผู้บงัคบับญัชา กระท าการสัง่การ บงัคบั หรือโน้มน้าว ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองทกุประเภท 

• การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองถือเป็นสทิธิสว่นบคุคล ไมใ่ช่สทิธิในนามของบริษัทฯ แตก่ารเข้าร่วม
กิจกรรมนัน้ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ และห้ามเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่
ไมใ่ช่กิจกรรมของบริษัทฯ ในเวลางานของบริษัทฯ 

• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน กระท าการแอบอ้างช่ือเสียงของบริษัทฯ รวมถึงการน า
ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมใ่ช่กิจกรรมของบริษัทฯ 

3.2.6 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

• ก าหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ทุกคนต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 
ข้อบงัคบั และกฎระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ และต้องไม่มีสว่นรู้เห็น หรือให้ความ
ช่วยเหลอื หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 

• ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ทกุคนต้องปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและ
การคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องหรือรู้เห็นกับการทุจริต ไม่ว่าจะเข้าไป
เก่ียวข้องกบัการทจุริตทัง้ทางตรง และทางอ้อม โดยนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและการคอร์รัปชนั 
ก าหนดไว้ ดงันี ้
“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้
สินบน ทัง้ที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี ้
ครอบคลมุถึงทกุธุรกิจและทกุหน่วยงานทัง้ภายนอกและภายในที่เก่ียวข้องกบับริษัท จีเอฟพีที จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และจะให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการทจุริตและการคอร์
รัปชนันีอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางบริษัทฯ และข้อก าหนดของ
กฎหมาย”  
โดยรายละเอียด ค านิยาม ข้อพงึปฏิบตัิ ช่องทางการแจ้ง และการรับเร่ืองร้องเรียนการทจุริต และการ
คอร์รัปชัน ปรากฏบนระบบ Intranet (หน้าแรก) และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th / เมนู การ
ก ากบัดแูลกิจการ / หวัข้อ นโยบายการตอ่ต้านทจุริต) 

• กรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พบเห็นเหตกุารณ์การทจุริตและการคอร์รัปชนั หรือถกูเรียก
เก็บสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานภายนอก ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานผู้ที่พบ
เห็นปฏิเสธการจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานภายนอกที่เรียกเก็บสินบนทนัที และจะต้อง
ด าเนินการแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดัให้รับทราบเพื่อหาแนวทางปอ้งกนัและ

http://www.gfpt.co.th/
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พิจารณาการบริหารความเสี่ยงดงักล่าวให้ลดลง รวมทัง้ให้มีการด าเนินการร้องเรียนไปยงัหนว่ยงาน
ภาครัฐหรือหนว่ยงานต้นสงักดัที่รับผิดชอบเหลา่นัน้ด้วย 

3.3  กำรปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
บริษัทฯ ยึดหลกัปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย หรือตาม

ข้อตกลงที่มีกบับริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดจริยธรรมธุรกิจส าหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่มี
ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ดงันี ้

• กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้น 
• ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ด้วยความบริสทุธ์ิใจ ด้วย

ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

• ปฏิบตัิหน้าที่โดยการประยกุต์ความรู้ และทกัษะการบริหารจดัการอย่างสดุความสามารถในทกุ
กรณี 

• จดัการดแูลมิให้สนิทรัพย์ใดๆ ขององค์กรเสือ่มคา่ หรือสญูหายโดยมิชอบ 
• จดัให้มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง และแจ้ง

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งเทา่เทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ และมีข้อมลูสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 

• ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ เก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมลูใดๆ ขององค์กร ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่
สาธารณชน และไมอ้่างสทิธิความเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองหรือผู้ เก่ียวข้อง 

• ไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัขององค์กรตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ 
• ไมด่ าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่องค์กร 

• กำรปฏิบัตต่ิอพนักงำน 
• จดัระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน 

• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึง
สขุอนามยัในสถานท่ีท างานของพนกังานอยูเ่สมอ 

• จดัให้มีระบบการบริหารบคุลากร ในเร่ืองการแตง่ตัง้ โยกย้าย รวมถึงระบบการให้รางวลั และการ
ลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน ไม่เลือกปฏิบตัิจากความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ 
ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย 

• ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอย่าง
ทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

• หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าที่การงานของ
พนกังาน หรืออาจคกุคาม และสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 
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• ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ์ศรีของ
ความเป็นมนษุย์ 

• สร้างความเข้าใจให้พนกังานในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนกังานสามารถปฏิบตัิได้ เพื่อ
สง่เสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร 

• เปิดโอกาสและช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเร่ืองการท าผิดกฎหมายขององค์กรต่อ
คณะกรรมการบริษัทได้ 

• เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามระบบและ
กระบวนการท่ีก าหนด 

• กำรปฏิบัตต่ิอลกูค้ำ 
• ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัย์สจุริต ยตุิธรรม และให้ข้อมลูที่ถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อ

เหตกุารณ์แก่ลกูค้า 
• ผลติสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ โดยมุง่มัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
• ก าหนดระดบัคณุภาพท่ียอมรับได้ของสนิค้าและบริการ 
• เปิดเผยขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 

โดยค านงึถึงประโยชน์ส าหรับลกูค้า 
• ให้การรับประกนัสนิค้าและบริการ ภายใต้เง่ือนไขในเวลาอนัเหมาะสม 
• ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลกูค้าทัง้ๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนัน้ๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย 

หรืออาจเกิดอนัตรายต่อลกูค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต ่ากว่าระดบัที่
ก าหนด ตกถึงมือลกูค้า 

• การจดัท าหีบห่อของสินค้าหรือน าเสนอบริการ จะต้องไม่ท าให้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบั
คณุภาพ ราคา ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการนัน้ๆ 

• จัดระบบเพื่อให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับสินค้าและบริการ และด าเนินการอย่างดีที่สุด 
เพื่อให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

• รักษาความลบัของลกูค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้า โดยไม่ได้รับอนญุาต
จากลูกค้าหรือผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ที่
เก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย รวมถึงไม่น าข้อมลูมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่
เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

• หาทางลดต้นทุนการผลิต โดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่ม
ประโยชน์ให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 

• รักษาสญัญา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อลกูค้าอยา่งเคร่งครัด ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

• ไม่ค้าก าไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่ก าหนดเง่ือนไข
การค้าที่ไมเ่ป็นธรรมแก่ลกูค้า   

• ไมจ่่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลกูค้า เพื่อเป็นการให้ได้มา หรือแยง่ชิงลกูค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่
สจุริต 
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• หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญ หรือของก านัลใดๆจากลูกค้า เว้นแต่ในวาระเทศกาลตาม
ประเพณีนิยม โดยมีมลูค่าที่เหมาะสม ตามสมควร เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถเปิดเผยได้ 
และต้องไมเ่ก่ียวข้อง หรือมีการผกูมดัทางธุรกิจ หรือสง่ผลตอ่การตดัสินใจด าเนินการใดๆ ทัง้ของ
ผู้ รับและผู้ ให้ และหากของขวญัที่กรรมการ หรือผู้บริหาร ได้รับมา มีมูลค่าสงูเกินปกติวิสยั ให้
รายงานผู้บงัคบับญัชารับทราบตามล าดบัขัน้ด้วย  

• กำรปฏิบัตต่ิอคู่ค้ำ [และ/หรือเจ้ำหนี]้ 
• การคดัเลอืกคูค้่าต้องมีความโปร่งใส และเป็นธรรม 

• ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือไมจ่่ายสนิบน สิง่จงูใจ หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า ผู้
ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจ และ/หรือเจ้าหนี ้

• ถ้ามีข้อมลูว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตเกิดขึน้ พึงเปิดเผย
รายละเอียดตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 

• ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ไมว่า่จะเป็นเร่ืองวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน 
การช าระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเร่ืองอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี  ้

• ปฏิบตัิตามข้อตกลง และเง่ือนไขทางการค้าตา่งๆ ท่ีมีตอ่คูค้่าอยา่งเคร่งครัด 

• กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า 
เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

• รายงานฐานะและข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

• แลกเปลีย่นความรู้ ร่วมกนัพฒันาสนิค้าและบริการ และสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 

• กำรปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
• ประพฤติปฏิบตัิ ภายใต้กรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดีและเป็นธรรม 

• ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม เช่น 
การจ่ายสนิจ้างให้แก่พนกังานของคูแ่ขง่ 

• ไมพ่ยายามท าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย โดยปราศจากซึง่มลู
ความจริง 

• กำรปฏิบัตต่ิอชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
• ด าเนินธุรกิจควบคูก่บัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม และมีแนวปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรม โดยด าเนินธุรกิจ

ตามมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO140001 และ OHSAS 18001 

• สง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

• ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสยีหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

• ให้การสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ และที่มีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอยา่งสม ่าเสมอ 

• สร้างจิตส านกึในการรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงให้ความรู้และฝึกอบรมแก่
พนกังานทกุระดบัในองค์กรอยา่งตอ่เนื่องและจริงจัง 

• มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมย์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
ก ากบัดแูล 

• ไมช่่วยเหลอืหรือสนบัสนนุให้เกิดการหลกีเลีย่งการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบตา่งๆ 
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• ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานก ากบัดแูล และรายงานข้อมลูที่เก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัิ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานนัน้ 

• ไม่กระท า หรือเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการให้สินบน หรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวง หรือใช้อ านาจ
หน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั หรือการเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่
ในทกุรูปแบบอยา่งเด็ดขาด 

3.4 ข้อพึงปฏบิัตขิองพนักงำน 

• พนักงำนต่อบริษัท 
• ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์  สจุริต  มีความรับผิดชอบ  มีวินยั  และมีจิตส านึกที่ดีตอ่สว่นรวม

และต่อตนเอง  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบคุคล
ที่เก่ียวข้อง 

• รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไมน่ าข้อมลูและทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และห้ามกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใดให้ท าธุรกิจ
แขง่ขนักบับริษัทฯ 

• ห้ามท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ที่มีผลเก่ียวข้องกบักิจการของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากคณะ
กรรมการบริหาร 

• ห้ามรับเงิน ของขวัญ ของก านัล และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เป็นการส่วนตวัจากลูกค้าของ
บริษัทฯ หรือจากบคุคลภายนอก อนัเก่ียวเนื่องกบัการท างานให้แก่บริษัทฯ 

• ห้ามกู้ ยืมเงินจากลกูค้า ผู้ เก่ียวข้องกบัลกูค้า หรือผู้ท าธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงิน
จากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

• พนกังานทกุคนต้องเปิดเผยการมีความสมัพนัธ์กบัองค์กร สถาบนัทางธุรกิจภายนอก หรือ ความ 
สมัพนัธ์ทางเครือญาติ  เพื่อหลกีเลีย่งการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ 

• การรับของขวญัตามประเพณีนิยม ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถเปิดเผยได้ มีมลูคา่ตาม
สมควร โดยหากพนักงานได้รับของขวญัที่มีมูลค่าเกินปกติวิสยั จากผู้ท าธุรกิจกับบริษัทฯ ให้
พนกังานรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชารับทราบตามล าดบัด้วย 

• พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

• พนกังานต้องระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็นต่อบคุคลภายนอก ในเร่ืองที่อาจมีผลกระทบต่อ
ช่ือเสยีงและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

• จริยธรรมธุรกิจที่ก าหนดไว้อาจไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ดังนัน้ในกรณีที่มีปัญหาให้พนักงาน
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ให้ถือค าวินิจฉัยของกรรมการ
ผู้จดัการ/คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท  เป็นท่ีสิน้สดุ 

• พนักงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

• รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บงัคบับญัชา รวมทัง้ควรมคีวามสภุาพออ่นน้อมถ่อมตน
ตอ่บคุคลที่มีต าแหนง่เหนือตน 

• ไมก่ลา่วร้ายตอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้บริหาร โดยปราศจากซึง่ข้อเท็จจริง 
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• พนักงำนต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 

• ปฏิบตัิตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยความเมตตาธรรม ดแูลเอาใจใส ่และพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  

• รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บงัคบับญัชา และพิจารณาน าไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ตอ่งานและ
ตอ่บริษัทฯ 

• พนักงำนต่อเพื่อนร่วมงำน 

• รักษาและเสริมสร้างความสามคัคีเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั ให้ความร่วมมือและการประสานงานซึ่ง
กนัและกนั 

• ปฏิบตัิต่อผู้ ร่วมงานด้านการท างานอย่างมีน า้ใจ ไม่ปิดบงัข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานของ
ผู้ ร่วมงาน และปรับปรุงตนเองให้สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

• เคารพในสิทธิของพนกังานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกนั ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะที่ก่อให้เกิด
ความเสยีหาย และไมน่ าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

• พนักงำนต่อตนเอง 
• พนกังานต้องยดึถือความซื่อสตัย์สจุริตเป็นที่ตัง้ ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจเสื่อมเสียช่ือเสียงทัง้

ของตนเอง และบริษัทฯ 

• ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงศึกษาหาความรู้ และพฒันาตนเองอยู่
เสมอ เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 

• พนักงำนต่อลูกค้ำ 
• พนกังานต้องรักษาความลบัของลกูค้า ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าให้ผู้อื่นทราบ 

• พนกังานต้องไม่ใช้ข้อมลูของลกูค้าในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบคุคลอื่น อนัจะ
น าไปสูก่ารกระท าหรือการตดัสนิใจใดๆ ที่ขดักบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

• พนักงานต้องไม่ใช้ข่าวสารและข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะมาเป็น
ประโยชน์ตอ่การซือ้ขายหรือลงทนุสว่นตวั อนัจะก่อให้เกิดความสญูเสยีตอ่ผลประโยชน์ของลกูค้า
บริษัทฯ 

• พนกังานต้องไมใ่ช้อ านาจ หน้าที่ ในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
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ส่วนที่ 4 

กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัตติำมจริยธรรมธุรกิจ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามนโยบาย
ที่ก าหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจนีอ้ย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจบนพืน้ฐานของความมีจริยธรรม
และคณุธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ และสงัคม 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คูม่ือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการจะต้อง
จดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานสรุปผลการประชมุให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กร จะต้องดแูลรับผิดชอบให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนรับทราบ 
ท าความเข้าใจ และถือเป็นเร่ืองส าคญัที่จะต้องปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยมี
แนวทางการรณรงค์สง่เสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนกัถึงสิง่ที่ต้องกระท าแก่พนกังาน ดงันี ้

1. น าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ,เอกสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน่ ขึน้ทะเบียนในระบบ
คณุภาพ ISO 9001:2015 โดยให้ถือเป็นคูม่ือการปฏิบตัิงานท่ีพนกังานทกุคนต้องผา่นการอบรม และ
ก าหนดให้มีการทบทวนการฝึกอบรมทกุปี  

2. พนกังานใหม่ทุกคนจะถูกก าหนดให้ต้องผ่านการฝึกอบรม คู่มือจริยธรรมธุรกิจ , เอกสารนโยบาย
ตอ่ต้านการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ โดยถือเป็นหวัข้อที่ต้องผา่นอบรมก่อนการท างาน 

3. มีการจดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์ และจดัท ารูปเลม่เพื่อเป็นเอกสารสนบัสนนุการท างาน ให้พนกังาน
ทกุคนสามารถเปิดอา่นได้โดยสะดวก  

4. จดัท า Link คู่มือจริยธรรมธุรกิจ, นโยบายต่อต้านการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ โดยพนกังานทกุคนที่
เข้าระบบ Intranet-GFPT (Home Page) จะสามารถ Click เข้าไปอา่นได้โดยสะดวก 
(http://gf-intranet/SitePages/Home.aspx) 

ทัง้นี ้จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิที่ก าหนดขึน้นี ้ไม่สามารถก าหนดได้ครอบคลมุในทุกๆ เร่ือง   
ดงันัน้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาปฏิบตัิตนในแตล่ะสถานการณ์ ท า
ในสิ่งที่ถูกต้องที่สุด โดยหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย ในการปฏิบัติงานเร่ืองใดๆ ให้ปรึกษาผู้ บังคับบัญชา
ตามล าดบัขัน้ หรือฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายทรัพยากรบคุคล, ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นต้น  
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ส่วนที่ 5 

กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการท าหน้าที่เป็น
หนว่ยรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม โดยมอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน พร้อมสรุปและรวบรวมข้อมลูต่างๆ น าเสนอให้แก่
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการพิจารณาด าเนินการตอ่ไป โดยทกุขัน้ตอนการ
ด าเนินการตัง้แตรั่บเร่ืองร้องเรียน ไปจนถึงการรวบรวม สืบค้น และพิจารณาตดัสินเร่ืองนัน้ๆ คณะกรรมการสรร
หา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการและผู้ที่เก่ียวข้อง จะด าเนินการเก็บรักษาเป็นความลบั ทัง้ข้อมลู
ของผู้ ร้องเรียน ผู้ถกูร้องเรียน เร่ืองร้องเรียน พยานตา่งๆ เป็นต้น     

ซึง่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ สามารถสง่ข้อร้องเรียนโดยตรงมายงั 
“คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ” ดงัช่องทางที่อยูต่อ่ไปนี ้

ทำงอีเมล์  : nrgc@gfpt.co.th 
ทำงโทรสำร : 02-4738398 
ทำงไปรษณีย์ : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
   และก ากบัดแูลกิจการ 

  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
  อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 
  312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด   
  เขตจอมทอง กทม. 10150 

และ / หรือ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ทำงอีเมล์  : ia@gfpt.co.th 

ทำงโทรสำร : 02-4738398 

ทำงไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
  อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 
  312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด   
  เขตจอมทอง กทม. 10150 

และ / หรือ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
ทำงอีเมล์  : hr@gfpt.co.th 

ทำงโทรศัพท์ : 02-3159400 ตอ่ 9411 
ทำงไปรษณีย์ : ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

  โรงงานบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
  209 หมู ่1 ถนนเทพารักษ์ กม. 20.5 
  ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
  จงัหวดัสมทุรปราการ 10570 

mailto:nrgc@gfpt.co.th
mailto:ia@gfpt.co.th
mailto:hr@gfpt.co.th
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ทัง้นี ้หากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระท าผิดทุจริต (Fraud) คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการจะต้องมีการประสาน เสนอเร่ืองให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในร่วมด าเนินการ 
และน าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป  

นอกจากนี ้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ยงัได้มีการเพิ่มช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนของพนกังาน นอกเหนือจาก
การร้องเรียนผ่าน E-mail และสง่เป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ดงัรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลอืกใน
การเข้าถึงและสร้างความเช่ือมัน่ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน ดงันี ้

1. กลอ่งแสดงความคิดเห็น ซึง่ปัจจบุนัติดตัง้ไว้ 3 จดุ คือ 
จดุที่ 1 บริเวณหลงัตาชัง่ข้างบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
จดุที่ 2 บริเวณสโมสร ชัน้ 3 ฝ่ังแผนกชิน้สว่น 
จดุที่ 3 บริเวณสโมสร ชัน้ 3 ฝ่ังอิสลาม 

2. ร้องเรียนผา่นระบบ Online Intranet บริษัท 

โดยเข้าไปท่ี http://gf-intranet/SitePages/Home.aspx  

>>>> กดที่ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 

 
>>>> กดที่ เขียนใบร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 

 
 

 

 

 

 

 

 



หน้า 19 / 23 
 

>>>> พิมพ์ช่ือเร่ืองที่ร้องเรียน และพิมพ์รายละเอียดการร้องเรียน แล้วกดปุ่ ม Send เพื่อสง่ข้อมลู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์ช่ือเร่ือง 

รายละเอียด 
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ส่วนที่ 6 

บทลงโทษ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไมป่ฏิบตัิตามจริยธรรมธรุกิจไว้ดงันี ้

1)   ตกัเตือนด้วยวาจา 
2)  ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3)  หกัคา่จ้างหรือพกังานโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง 
4)  เลกิจ้าง 

 
บริษัทฯ จะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระท าขึน้ ประกอบกับประวัติ ความ

ประพฤติ และเจตนาของผู้กระท าผิดนัน้ ซึ่งบริษัทฯ อาจลงโทษตามข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อในคราวเดียวกนั 
โดยไมจ่ าเป็นต้องลงโทษเรียงตามล าดบัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 
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ค ำนิยำม 

จริยธรรมธุรกิจ แนวทางปฏิบตัิที่ดีในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังาน จะต้อง
น าองค์กรไปสูก่ารมีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ผู้บริหำร นิยามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) 
อนัได้แก่ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหาร 4 รายแรก นบั
จากกรรมการผู้จัดการลงมา และระดบัเทียบเท่า เพิ่มเติมด้วยหลกัเกณฑ์ความ
เทียบเทา่ของบริษัทฯ 

พนักงำน พนกังานระดบับงัคบับญัชา/เทียบเทา่ลงมาของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
ทรัพย์สิน สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธ์ิ สูตรการผลิต เอกสารสิทธ์ิ  

สทิธิบตัร ตลอดจนสิง่ประดิษฐ์ของบริษัทฯ 
รำยกำรเกี่ยวโยง รายการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย กบับคุคลเก่ียวโยงของบริษัทฯ  
บุคคลเกี่ยวโยง นิยามตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) 

และมาตรา 89/1 
 1.  ผู้บริหาร (ตามค านิยามข้างต้น)  
 2.  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีง

 ของบริษัทฯ)  
 3.  ผู้มีอ านาจควบคมุกิจการ (ผู้ที่ถือหุ้นในกิจการมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หรือมีอ านาจควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ
ได้ตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมด ไมว่า่จะทางตรงหรือทางอ้อม)  

 4.  ญาติสนิท (คู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง บตุร และคู่สมรสของบตุร) ของบคุคล
 ตามข้อ 1-3  

 5.  นิติบคุคลที่มีบคุคลตามข้อ 1-4 เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือมีอ านาจควบคมุกิจการ  
ผู้มีส่วนได้เสีย บคุคลและ/หรือนิติบคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

ผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง
ทางการค้า และชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

ข้อมูลภำยใน ข้อมลูภายในส าคญัที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน และมีผลกระทบตอ่กิจการหรือ
ราคาหลกัทรัพย์ หรือข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เพียงอยา่งเดียว ไมอ่นญุาตให้ใช้ภายนอก หรือใช้สว่นบคุคล 
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แบบฟอร์มตกลงกำรถือปฏบิัตติำม “คู่มือจริยธรรมธุรกจิ” 
 
บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 

1.  ข้าพเจ้าได้รับและอา่น “คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ” แล้ว 
2.  ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงยดึถือ “คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯ เป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ลงช่ือ .................................................................. 
                                                                                             (                                                                 ) 
      หมายเลขพนกังาน................................................ 
                                                                                     วนัท่ี .................................................................... 
 

 
 

หมายเหต ุ หากทา่นต้องการค าชีแ้จงและค าขยายความเพิ่มเติมใดๆ ในเนือ้หาที่ปรากฏอยูใ่นเลม่นี ้
- ส าหรับกรรมการและผู้บริหาร โปรดติดตอ่เลขานกุารบริษัท โทร. 02-4738000 
- ส าหรับพนกังานโปรดติดตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคล โทร. 02-3159400 ตอ่ 9509 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์มร้องเรียน 

บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 
แบบฟอร์มร้องเรียน 

 
วนัท่ี..........เดือน................พ.ศ.................. 
 

  ร้องเรียนเร่ืองทัว่ไป   ร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

1. ข้าพเจ้า..................................................................... (ช่ือ – นามสกลุ ผู้ ร้องเรียน) 
ที่อยู ่...................................................................................................................... 

2. ขอร้องเรียน   บคุคล       สถานท่ี        บริการ       อื่นๆ 
เร่ือง ...................................................................................................................... 

3. ข้อความ 
................................................................................................................................. ................................
.......................................................................................................... .......................................................
................................................................................... ..............................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

โดยมีพยานหลกัฐาน คือ 
พยานบคุคล 

1. …………………………………………………………………………………………..….. 
2. …………………………………………………………………………………................... 

พยานเอกสาร (แนบมาด้วยถ้ามี) 
1. …………………………………………………………………………………….………… 
2. …………………………………………………………………………………................... 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ...................................................... 
(............................................................) 

         ผู้ ร้องเรียน 
หมายเลขโทรศพัท์................................. 

 
*** เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ ที่อยู่ 

หรือข้อมลูใดๆ ที่สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลู
ไว้เป็นความลบั โดยจะจ ากดัเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 


