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ส่วนที ่1 

สำรจำกประธำนคณะกรรมกำร 
 

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพืน้ฐานการมีจริยธรรมและคุณธรรม 
ภายใตก้ารบรหิารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดว้ยความมุง่มั่นใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิอยา่งเป็น
ธรรมต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย มีการค านงึถึงสงัคมสว่นรวม และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อสรา้งการเติบโตทางธุรกิจ และ
มลูคา่เพิ่มอยา่งยั่งยืนใหแ้ก่องคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

บรษัิทฯ ตระหนกัดีวา่ การรว่มกนัปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและมีจรรยาบรรณของพนกังาน
ทกุท่าน ทกุต าแหน่ง ทกุหนา้ที่ ทัง้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุท่าน จะเป็นปัจจยัส าคญัที่จะน าพา
กิจการใหไ้ปสูค่วามส าเรจ็นัน้ได ้ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจดัใหม้ี “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” แสดงขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน เพื่อใหพ้นกังานทุก
ท่านยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความเขา้ใจตามแนวปฏิบัติที่ดี  เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือ
จรยิธรรมธุรกิจฉบบันี ้ไดม้ีการทบทวน แกไ้ข ปรบัปรุงจากฉบบัเดิมที่ไดม้ีการประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563 เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกับสถานการณปั์จจุบนั ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่มีการ
เปลีย่นแปลง และครอบคลมุการปฏิบตัิหนา้ที่ตา่งๆ ไดม้ากขึน้ 

บรษัิทฯ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุทา่น จะท าความเขา้ใจและยดึถือ คูม่ือ
จรยิธรรมธุรกิจ ฉบบันี ้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน เพื่อรว่มกนัพฒันาองคก์รใหก้า้วไปขา้งหนา้อยา่งยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษัิท 
เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
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ส่วนที ่2 

หลักกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดเป้าหมายและวิธีการในการด าเนินธุรกิจ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบัติไวใ้น “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ฉบับนี ้เพื่อใหเ้กิดความชัดเจน สะดวกแก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ ที่จะไดร้บัทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิงานที่บรษัิทฯ คาดหวงั และ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน นบัตัง้แต่การปฏิบตัิต่อพนกังาน ผูถื้อหุน้  ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่งขนัทางการคา้ 
และตอ่สงัคมโดยรวม 

วิสัยทัศน:์  

จีเอฟพีที มุง่มั่นท่ีจะเป็นผูน้  าในอตุสาหกรรมการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการสง่ออก 

พันธกิจและกลยุทธ:์ 

จีเอฟพีที ด าเนินธุรกิจการผลติเนือ้ไก่แปรรูปและผลติภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ โดยยดึถือพนัธกิจที่
สรา้งขึน้ จากรากฐานความใสใ่จ เพื่อกา้วสูค่วามเป็นเลิศดา้นการผลิตอาหาร โดยมีการก าหนดกลยทุธเ์พื่อการ
ด าเนินงานใหบ้รรลภุารกิจที่ตัง้ไว ้ดงันี ้

1.  คุณภำพอำหำร : ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑส์ูม่าตรฐานสากล 

กลยุทธ ์: คดัสรรวตัถดุิบชัน้เยี่ยมสูโ่รงงานแปรรูป ควบคมุการผลิตทกุขัน้ตอน เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์ 
อาหารท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรบัจากลกูคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2.  ควำมปลอดภยัอำหำร : เช่ือมั่นดว้ยระบบตรวจสอบยอ้นกลบั 

กลยุทธ ์: เต็มเป่ียมดว้ยความเช่ือมั่น ดว้ยระบบตรวจสอบยอ้นกลบั ทกุผลิตภณัฑจ์ึงปลอดภยัก่อน
สง่ถึงมือผูบ้รโิภค 

3.  นวัตกรรมอำหำร : พฒันาผลติภณัฑใ์หมด่ว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

กลยุทธ ์: วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อยูเ่สมอ พรอ้มน าเขา้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อขยายธุรกิจ
ใหเ้ติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

4.  ควำมพึงพอใจสูงสุด : ใสใ่จในความตอ้งการของลกูคา้เพื่อความพงึพอใจสงูสดุ 

กลยุทธ์ :  ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ควบคู่การน าเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากลบนพืน้ฐานของราคาที่เป็นธรรม 

5.  พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยนื : สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งพนัธมิตรในระยะยาว 
กลยุทธ ์: สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไวว้างใจ เนน้การด าเนิน
ธุรกิจรว่มกนัในระยะยาว 

6.  บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ : สง่เสรมิศกัยภาพบคุลากรสูค่วามเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

กลยุทธ ์: สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทกุหนว่ยงานสูค่วามเป็นผูเ้ช่ียวชาญ สรา้งความ
มั่นคงระยะยาวดว้ยการใหค้วามมั่นใจในคณุภาพชีวิต เพื่อยกระดบัองคก์รสูม่าตรฐานสากล 
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7.  สังคมและสิ่งแวดล้อม : สรา้งจิตส านกึที่ดีและรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

กลยุทธ์ : ปลูกฝังจิตส านึกที่ดี มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รกัษาดุลยภาพและ
ประโยชนท์างเศรษฐกิจ อนัน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน 

นโยบำยธุรกิจ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจในการเป็นผูน้  าของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินคา้     
ปศสุตัวแ์ละเกษตรอยา่งครบวงจร เนน้ความปลอดภยัทางดา้นอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบ
ยอ้นกลบั อีกทัง้ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ค ำนิยม 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น  าในอุตสาหกรรมการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก   
บริษัทฯ จึงมุ่งเนน้การสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหม้ีการพฒันาตนเอง และองคก์รในดา้นตา่งๆ ใหด้ียิ่งขึน้อยูเ่สมอ 
ดว้ยการสรา้งค่านิยมองคก์ร ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในทุกระดบัร่วมกนัสรา้งความส าเร็จ พฒันา
องคก์รใหเ้จรญิกา้วหนา้ไปดว้ยกนั ดว้ยค านิยม “PROGRESS” ซึง่ประกอบดว้ย 

P :  Partnership & Collaboration 

  ความรว่มมือ และการท างานรว่มกนัอยา่งเต็มที่  

R :  Reliability of the company 

  ความนา่เช่ือถือของบรษัิท 

O : Operation by excellence 

  การด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 

G : Great performance  

  ประสทิธิภาพท่ียอดเยี่ยม 

R : Responsibility for society and environment 

  ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้ม   

E : Enhance product quality 

  ยกระดบัคณุภาพของผลติภณัฑ ์

S : Safety in product and process  

  ความปลอดภยัในสนิคา้ และกระบวนการผลติ 

S : Satisfaction of the customer 

  ความพงึพอใจของลกูคา้   
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ส่วนที ่3 

ข้อพงึปฏิบัติ 
 

3.1 ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์และกำรรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับ 

3.1.1  ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์  
บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ต  าแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหา

ผลประโยชนส์ว่นตน จึงไดก้ าหนดเป็นขอ้พงึปฏิบตัิส  าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ ดงันี ้
1)  หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกันกับตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บริษัทฯ เวน้แต่ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการนัน้เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ โดยใหท้ ารายการนัน้
เสมือนกบัท ารายการกบับคุคลภายนอก (Fair and Arm’s Length Basis) ทัง้นี ้ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีใน
รายการดงักลา่ว จะตอ้งไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ    

2)   ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบคุคลในครอบครวั มีสว่นรว่มไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ในรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการที่แขง่ขนักบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ และประธานกรรมการบริษัททราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 

3) ในกรณีที่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน หรือที่ปรึกษา ในองคก์รอื่นนัน้
จะตอ้งไมข่ดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

4)  ในกรณีที่เขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามขอ้ก าหนดของหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลกิจการ 
เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) , ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ฯลฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเครง่ครดั 

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

3.1.2  กำรรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับ       
บริษัทฯ ถือว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งรบัผิดชอบในการเก็บรกัษาขอ้มลู ความลบัของ

บริษัทฯ อย่างเครง่ครดั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มลูภายในที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ และมีผลกระทบตอ่กิจการ 
หรือราคาหลกัทรพัย ์โดยที่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
พนกังาน จะไมใ่ชโ้อกาสที่ไดจ้ากการเป็น กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ในการแสวงหาประโยชนส์ว่นตน และ
ในการท าธุรกิจที่แข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบับริษัทฯ รวมถึง จะไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบัของบรษัิทฯ ตอ่คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจ แมพ้น้สภาพ
จากการเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแลว้ โดยบริษัทฯ มีวิธีการดูแลป้องกันในการน า
ขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตนหรอืผูอ้ื่นดงันี ้

1) ก าหนดแจ้งใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจถึงภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์
บรษัิทฯ ของตนเอง รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (คูส่มรสหรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา บตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
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นิติภาวะ และนิติบคุคลซึง่ตนเอง รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ย
ละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้) ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือ
ครองหลกัทรพัยต์่อคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 
และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์และแจง้ให้
เลขานุการบริษัทรบัทราบเพื่อจัดท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรพัย ์เพื่อ
น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิททราบตอ่ไป 

2) จ ากดัการรบัรูข้อ้มลูภายในเฉพาะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบคุคลภายในที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง
ตามความจ าเป็น และก าหนดอ านาจหนา้ที่แก่บคุลากรผูม้ีอ  านาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ให้
ชดัเจน โดยบคุคลเหลา่นีจ้ะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในอยา่งเครง่ครดั 

3) จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งก าหนดช่วงระยะเวลาหา้มการซือ้ขาย / โอน / รบัโอน หลกัทรพัยบ์ริษัทฯ 
(Blackout Period) และหา้มเปิดเผยขอ้มลูภายใน ขอ้มลูงบการเงิน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อน
การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้ ต่อ
กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการและ
ผูบ้รหิาร) และฝ่ายจดัการตา่งๆ ใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในช่วงเวลาดงักลา่ว   

4) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (คูส่มรสหรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา บตุรที่
ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุน้
รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้) แจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการจะ
ซือ้จะขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนท าการซือ้ขายหลักทรัพย์ ต่อ
คณะกรรมการบรษัิท หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย  

5) ก าหนดกฎระเบียบการรกัษาความปลอดภยัทางดา้นระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มลูสารสนเทศของ
บรษัิทฯ อยา่งเขม้งวด 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัไดก้ าหนดบทลงโทษส าหรบักรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน าขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชนส์ว่นตน ไวด้งัรายละเอียด สว่นที่ 6 เรื่องบทลงโทษ ภายใน “คู่มือจรยิธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯ โดย
มีโทษตัง้แตก่ารตกัเตือนดว้ยวาจา จนถึงขัน้ใหอ้อกจากงาน 

3.2 ควำมรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และทรัพยส์ินของบริษัทฯ     

3.2.1  ทรัพยส์ินของบริษัทฯ  
• ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้หมายถึง สินทรัพย์ทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์, 

อสงัหาริมทรพัย,์ เทคโนโลยี, สตูรการผลิต, เอกสารสิทธ์ิ, ลิขสิทธ์ิ, สิทธิบตัร, ความรูท้างวิชาการ 
ตลอดจนขอ้มลูที่เป็นความลบั ที่ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธรณชน อนัไดแ้ก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทาง
การเงิน ขอ้มลูดา้นทรพัยากรบคุคล เป็นตน้ 

• บริษัทฯ สง่เสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชท้รพัยากรและทรพัยส์ินของบริษัทฯ อย่างมี
ประสทิธิภาพและเกิดประโยชนส์งูสดุ และไมน่ าทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน 

• บรษัิทฯ สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ช่วยกนัดแูลมิใหท้รพัยส์นิใดๆ ของบรษัิทฯ เสือ่ม
เสยีหรอืสญูหายโดยมิชอบ 
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3.2.2  กำรจัดท ำเอกสำร 
• จดัท าเอกสารตา่งๆ ดว้ยความสจุรติ รอบคอบ และเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด 
• หา้มมิใหป้ลอมแปลงหนงัสอื รายงาน หรอืเอกสารของบรษัิทฯ 
• ดแูลเก็บรกัษาเอกสารขอ้มลูอยา่งปลอดภยั และมีระบบส ารองขอ้มลู 
• หลกีเลีย่งการเปิดเผย หรอืการใชป้ระโยชนข์อ้มลูที่เป็นความลบัอยา่งเด็ดขาด 

3.2.3  คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีือ่สำร      
• หา้มมิใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน เปิดเผยขอ้มลูที่อยูใ่นระบบขอ้มลูของบรษัิทฯ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
• หา้มมิใหผู้บ้ริหาร และพนักงาน เปลี่ยนแปลง ลบทิง้ หรือท าลายขอ้มูลของบริษัทฯ โดยไม่ไดร้บั

อนญุาต 

• หา้มมิใหผู้บ้ริหาร และพนกังานเปิดเผยรหสัประจ าตวั (password) ที่เขา้ถึงระบบขอ้มลูของบริษัทฯ 
แก่บคุคลอื่น 

• หา้มมิใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน ใชอ้ีเมลข์องบรษัิทฯ ในการสง่ตอ่ขอ้ความที่กลา่วรา้ย ท าใหเ้สือ่มเสยี 
หรอืขอ้ความที่หยาบคาย ลามก ก่อกวน หรอืสรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

• ผูบ้ริหาร และพนกังาน ควรใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการแสวงหาขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงาน 
และหลกีเลีย่งเว็บไซตท์ี่ละเมิดตอ่ศีลธรรมอนัดีงาม หรอืเว็บไซตท์ี่ผิดกฎหมาย 

• ผูบ้ริหาร และพนกังาน ควรใชอุ้ปกรณส์ื่อสารที่บริษัทฯ จัดให ้เช่น โทรศพัท ์โทรสาร คอมพิวเตอร ์
เครือ่งพิมพเ์อกสาร เครือ่งถ่ายเอกสาร ฯลฯ อยา่งมีจิตส านกึและรบัผิดชอบ โดยค านงึถึงผลประโยชน์
ของบรษัิทฯ เป็นหลกั 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบัสิทธิใน
ทรพัยส์ินทางปัญญา อาทิเช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอรท์กุชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายสารสนเทศเทา่นัน้ 
รวมถึงการสง่เสรมิใหพ้นกังานตรวจสอบผลงานหรอืขอ้มลูที่ใชใ้นการปฏิบตัิงานวา่ไมเ่ป็นการละเมิด
ทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น เป็นตน้   

3.2.4  กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้สัมภำษณต์่อสื่อมวลชน หรือต่อสำธำรณชน  

• การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และ
การปฏิบตัิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ขอ้มลูทาง
การเงินและขอ้มลูที่ไมใ่ช่ทางการเงิน อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส ตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

• บรษัิทฯ ก าหนดใหป้ระธานกรรมการบรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการสมัภาษณ ์หรอืตอบค าถามผูถื้อหุน้ 
นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้ โดยได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบรหิาร 

• บริษัทฯ ก าหนดใหฝ่้ายนกัลงทนุสมัพนัธเ์ป็นตวัแทนบริษัทฯ ในการใหข้อ้มลูขา่วสารที่เป็นประโยชน์
แก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทนุ นกัลงทนุ สถาบนัการเงิน และประชาชนทั่วไป 
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3.2.5  สิทธิทำงกำรเมือง และกิจกรรมอื่นๆ   
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย และตาม

รฐัธรรมนูญที่ก าหนดไว ้แต่ไม่มีนโยบายใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่นักการเมือง หรือพรรค
การเมืองใด ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม  

• หา้มผูบ้งัคบับญัชา กระท าการสั่งการ บงัคบั หรือโนม้นา้ว ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้รว่มกิจกรรมทางการ
เมืองทกุประเภท 

• การเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองถือเป็นสทิธิสว่นบคุคล ไมใ่ช่สทิธิในนามของบรษัิทฯ แตก่ารเขา้รว่ม
กิจกรรมนัน้ จะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ และหา้มเขา้ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่
ไมใ่ช่กิจกรรมของบรษัิทฯ ในเวลางานของบรษัิทฯ 

• หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน กระท าการแอบอา้งช่ือเสียงของบริษัทฯ รวมถึงการน า
ทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ไปใชใ้นกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมใ่ช่กิจกรรมของบรษัิทฯ 

3.2.6 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน 

• ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และตอ้งไม่มีสว่นรูเ้ห็น หรือใหค้วาม
ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและ
การคอรร์ปัชัน อย่างเคร่งครดั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือรูเ้ห็นกับการทุจริต ไม่ว่าจะเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัการทจุรติทัง้ทางตรง และทางออ้ม โดยนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและการคอรร์ปัชนั 
ก าหนดไว ้ดงันี ้
“หา้มคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ด าเนินการหรือยอมรบัการทุจริตและการคอรร์ปัชันในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อหา
ประโยชนใ์หก้ับตนเอง ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้ัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอให้
สินบน ทัง้ที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตวัเงิน โดยนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและการคอรร์ปัชันนี ้
ครอบคลมุถึงทกุธุรกิจและทกุหน่วยงานทัง้ภายนอกและภายในที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท จีเอฟพีที จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และจะใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการทจุริตและการคอร์
รปัชนันีอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้
สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคับ ของทางบริษัทฯ และขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย”  
โดยรายละเอียด ค านิยาม ขอ้พงึปฏิบตัิ ช่องทางการแจง้ และการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ และการ
คอรร์ปัชัน ปรากฏบนระบบ Intranet (หนา้แรก) และเว็บไซตบ์ริษัทฯ (www.gfpt.co.th / เมนู การ
ก ากบัดแูลกิจการ / หวัขอ้ นโยบายการตอ่ตา้นทจุรติ) 

• กรณีที่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พบเห็นเหตกุารณก์ารทจุริตและการคอรร์ปัชนั หรือถกูเรยีก
เก็บสินบนจากเจา้หนา้ที่รฐั หรือหน่วยงานภายนอก ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานผูท้ี่พบ
เห็นปฏิเสธการจ่ายสินบนแก่เจา้หนา้ที่รฐัหรือหน่วยงานภายนอกที่เรียกเก็บสินบนทนัที และจะตอ้ง
ด าเนินการแจง้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดัใหร้บัทราบเพื่อหาแนวทางปอ้งกนัและ

http://www.gfpt.co.th/
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พิจารณาการบริหารความเสี่ยงดงักลา่วใหล้ดลง รวมทัง้ใหม้ีการด าเนินการรอ้งเรียนไปยงัหนว่ยงาน
ภาครฐัหรอืหนว่ยงานตน้สงักดัที่รบัผิดชอบเหลา่นัน้ดว้ย 

3.3  กำรปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
บริษัทฯ ยึดหลกัปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย หรือตาม

ขอ้ตกลงที่มีกบับริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดจริยธรรมธุรกิจส าหรบั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ที่มี
ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ดงันี ้

• กำรปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 
• ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสทุธ์ิใจ ดว้ย

ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของผูถื้อหุน้โดยรวม 

• ปฏิบตัิหนา้ที่โดยการประยกุตค์วามรู ้และทกัษะการบริหารจดัการอย่างสดุความสามารถในทกุ
กรณี 

• จดัการดแูลมิใหส้นิทรพัยใ์ดๆ ขององคก์รเสือ่มคา่ หรอืสญูหายโดยมิชอบ 
• จดัใหม้ีการรายงานสถานภาพขององคก์รโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ และแจง้

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งเทา่เทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได ้และมีขอ้มลูสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 

• ไมแ่สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มลูใดๆ ขององคก์ร ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่
สาธารณชน และไมอ่า้งสทิธิความเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชนใ์ห้
ตนเองหรอืผูเ้ก่ียวขอ้ง 

• ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัขององคก์รตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ 
• ไมด่  าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่องคก์ร 

• กำรปฏิบัตติ่อพนักงำน 
• จดัระบบการใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน 

• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึง
สขุอนามยัในสถานท่ีท างานของพนกังานอยูเ่สมอ 

• จดัใหม้ีระบบการบรหิารบคุลากร ในเรือ่งการแตง่ตัง้ โยกยา้ย รวมถึงระบบการใหร้างวลั และการ
ลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื ้นฐานของความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน ไม่เลือกปฏิบตัิจากความแตกต่างดา้นเชือ้ชาติ 
ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรอืความไรส้มรรถภาพทางรา่งกาย 

• ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังานอย่าง
ทั่วถึงและสม ่าเสมอ 

• รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวิชาชีพของพนกังาน 

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 
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• หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่การงานของ
พนกังาน หรอือาจคกุคาม และสรา้งความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

• ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ์ศรีของ
ความเป็นมนษุย ์

• สรา้งความเขา้ใจใหพ้นกังานในเรือ่งจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนกังานสามารถปฏิบตัิได ้เพื่อ
สง่เสรมิใหเ้กิดพฤติกรรมที่อยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทั่วถึงทัง้องคก์ร 

• เปิดโอกาสและช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการท าผิดกฎหมายขององค์กรต่อ
คณะกรรมการบรษัิทได ้

• เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรอ้งเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามระบบและ
กระบวนการท่ีก าหนด 

• กำรปฏิบัตติ่อลกูค้ำ 
• ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัยส์จุริต ยตุิธรรม และใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อ

เหตกุารณแ์ก่ลกูคา้ 
• ผลติสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพ โดยมุง่มั่นท่ีจะยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
• ก าหนดระดบัคณุภาพท่ียอมรบัไดข้องสนิคา้และบรกิาร 
• เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

โดยค านงึถึงประโยชนส์  าหรบัลกูคา้ 
• ใหก้ารรบัประกนัสนิคา้และบรกิาร ภายใตเ้ง่ือนไขในเวลาอนัเหมาะสม 
• ไม่ส่งมอบสินคา้และบริการใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ๆ ที่รูว้่าสินคา้และบริการนัน้ๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย 

หรืออาจเกิดอนัตรายต่อลกูคา้ได ้และไม่ปล่อยใหส้ินคา้หรือบริการที่มีคุณภาพต ่ากว่าระดบัที่
ก าหนด ตกถึงมือลกูคา้ 

• การจดัท าหีบห่อของสินคา้หรือน าเสนอบริการ จะตอ้งไม่ท าใหล้กูคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบั
คณุภาพ ราคา ปรมิาณ หรอืเง่ือนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 

• จัดระบบเพื่อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกับสินคา้และบริการ และด าเนินการอย่างดีที่สุด 
เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัการตอบสนองผลอยา่งรวดเรว็ 

• รกัษาความลบัของลกูคา้อย่างเครง่ครดั รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ โดยไม่ไดร้บัอนญุาต
จากลูกคา้หรือผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก่อน เวน้แต่ขอ้มูลที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ที่
เก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย รวมถึงไม่น าขอ้มลูมาใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง และผูท้ี่
เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

• หาทางลดต้นทุนการผลิต โดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่ม
ประโยชนใ์หก้บัลกูคา้อยา่งตอ่เนื่อง 

• รกัษาสญัญา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อลกูคา้อยา่งเครง่ครดั ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

• ไม่คา้ก าไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่ก าหนดเง่ือนไข
การคา้ที่ไมเ่ป็นธรรมแก่ลกูคา้   
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• ไมจ่่ายผลประโยชนใ์ดๆ ใหล้กูคา้ เพื่อเป็นการใหไ้ดม้า หรอืแยง่ชิงลกูคา้มาโดยการใชว้ิธีการที่ไม่
สจุรติ 

• หลีกเลี่ยงการให ้หรือรบัของขวัญ หรือของก านัลใดๆจากลูกคา้ เวน้แต่ในวาระเทศกาลตาม
ประเพณีนิยม โดยมีมลูค่าที่เหมาะสม ตามสมควร เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส สามารถเปิดเผยได ้
และตอ้งไมเ่ก่ียวขอ้ง หรอืมีการผกูมดัทางธุรกิจ หรอืสง่ผลตอ่การตดัสินใจด าเนินการใดๆ ทัง้ของ
ผูร้บัและผูใ้ห ้และหากของขวญัที่กรรมการ หรือผูบ้ริหาร ไดร้บัมา มีมูลค่าสงูเกินปกติวิสยั ให้
รายงานผูบ้งัคบับญัชารบัทราบตามล าดบัขัน้ดว้ย  

• กำรปฏิบัตติ่อคูค่้ำ [และ/หรือเจ้ำหนี้] 
• การคดัเลอืกคูค่า้ตอ้งมีความโปรง่ใส และเป็นธรรม 

• ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืไมจ่่ายสนิบน สิง่จงูใจ หรอืผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไมส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ ผู้
ที่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ และ/หรอืเจา้หนี ้

• ถา้มีขอ้มลูว่ามีการเรียก หรือการรบั หรือการจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุริตเกิดขึน้ พึงเปิดเผย
รายละเอียดตอ่คูค่า้ และ/หรอืเจา้หนี ้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเรว็ 

• ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่เจา้หนีอ้ยา่งเครง่ครดั ไมว่า่จะเป็นเรือ่งวตัถปุระสงคข์องการใชเ้งิน 
การช าระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรพัยค์  า้ประกนั และเรือ่งอื่นใดที่ไดใ้หข้อ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี  ้

• ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง และเง่ือนไขทางการคา้ตา่งๆ ท่ีมีตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครดั 

• กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ และ/หรือเจา้หนีท้ราบลว่งหนา้ 
เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

• รายงานฐานะและขอ้มลูทางการเงินท่ีถกูตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

• แลกเปลีย่นความรู ้รว่มกนัพฒันาสนิคา้และบรกิาร และสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 

• กำรปฏิบัตติ่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
• ประพฤติปฏิบตัิ ภายใตก้รอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดีและเป็นธรรม 

• ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติหรือไมเ่หมาะสม เช่น 
การจ่ายสนิจา้งใหแ้ก่พนกังานของคูแ่ขง่ 

• ไมพ่ยายามท าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย โดยปราศจากซึง่มลู
ความจรงิ 

• กำรปฏิบัตติ่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
• ด าเนินธุรกิจควบคูก่บัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และมีแนวปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรม โดยด าเนินธุรกิจ

ตามมาตรฐานการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO140001 และ OHSAS 18001 

• สง่เสรมิใหม้ีการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

• ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสยีหายตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

• ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน ์และที่มีสว่นสรา้งสรรคส์งัคมอยา่งสม ่าเสมอ 

• สรา้งจิตส านกึในการรบัผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถึงใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมแก่
พนกังานทกุระดบัในองคก์รอยา่งตอ่เนื่องและจรงิจัง 
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• มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมยข์องกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
ก ากบัดแูล 

• ไมช่่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุใหเ้กิดการหลกีเลีย่งการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืกฎระเบียบตา่งๆ 

• ใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงานก ากบัดแูล และรายงานขอ้มลูที่เก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรอืการไมป่ฏิบตัิ
ตามกฎหมายหรอืกฎระเบียบตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานนัน้ 

• ไม่กระท า หรือเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการใหส้ินบน หรือการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง หรือใชอ้  านาจ
หนา้ที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตวั หรือการเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่น
ในทกุรูปแบบอยา่งเด็ดขาด 

3.4 ข้อพึงปฏบิัตขิองพนักงำน 

• พนักงำนต่อบรษัิท 
• ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์ สจุริต  มีความรบัผิดชอบ  มีวินยั  และมีจิตส านึกที่ดีตอ่สว่นรวม

และต่อตนเอง  ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ที่แสวงหาผลประโยชนเ์พื่อตนเองหรอืเพื่อประโยชนข์องบคุคล
ที่เก่ียวขอ้ง 

• รกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ โดยไมน่ าขอ้มลูและทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ไปใช ้เพื่อประโยชนข์อง
ตนเอง ทัง้ทางตรงและทางออ้ม และหา้มกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใดใหท้ าธุรกิจ
แขง่ขนักบับรษัิทฯ 

• หา้มท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ที่มีผลเก่ียวขอ้งกบักิจการของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากคณะ
กรรมการบรหิาร 

• หา้มรบัเงิน ของขวัญ ของก านัล และ/หรือ ผลประโยชนอ์ื่นใด เป็นการส่วนตัวจากลูกคา้ของ
บรษัิทฯ หรอืจากบคุคลภายนอก อนัเก่ียวเนื่องกบัการท างานใหแ้ก่บรษัิทฯ 

• หา้มกูย้ืมเงินจากลกูคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ หรือผูท้  าธุรกิจกับบริษัทฯ เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงิน
จากธนาคารหรอืสถาบนัการเงิน 

• พนกังานทกุคนตอ้งเปิดเผยการมีความสมัพนัธก์บัองคก์ร สถาบนัทางธุรกิจภายนอก หรือ ความ 
สมัพนัธท์างเครอืญาติ  เพื่อหลกีเลีย่งการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์ 

• การรบัของขวญัตามประเพณีนิยม ตอ้งเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส สามารถเปิดเผยได ้มีมลูคา่ตาม
สมควร โดยหากพนักงานไดร้ับของขวญัที่มีมูลค่าเกินปกติวิสยั จากผูท้  าธุรกิจกับบริษัทฯ ให้
พนกังานรายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชารบัทราบตามล าดบัดว้ย 

• พนักงานตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอ้บังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่าง
เครง่ครดั 

• พนกังานตอ้งระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็นต่อบคุคลภายนอก ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อ
ช่ือเสยีงและผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

• จริยธรรมธุรกิจที่ก าหนดไวอ้าจไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ดังนัน้ในกรณีที่มีปัญหาใหพ้นักงาน
ปรึกษากับผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับชั้น ในกรณีที่มีขอ้ขัดแยง้ ใหถื้อค าวินิจฉัยของกรรมการ
ผูจ้ดัการ/คณะกรรมการบรหิาร / คณะกรรมการบรษัิท  เป็นท่ีสิน้สดุ 
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• พนักงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

• รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูบ้งัคบับญัชา รวมทัง้ควรมคีวามสภุาพออ่นนอ้มถ่อมตน
ตอ่บคุคลที่มีต  าแหนง่เหนือตน 

• ไมก่ลา่วรา้ยตอ่ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้รหิาร โดยปราศจากซึง่ขอ้เท็จจรงิ 

• พนักงำนต่อผู้ใตบ้ังคับบัญชำ 

• ปฏิบตัิตอ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเมตตาธรรม ดแูลเอาใจใส ่และพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อ
ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน  

• รบัฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพิจารณาน าไปใชใ้นทางที่เป็นประโยชนต์อ่งานและ
ตอ่บรษัิทฯ 

• พนักงำนต่อเพื่อนร่วมงำน 

• รกัษาและเสรมิสรา้งความสามคัคีเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั ใหค้วามรว่มมือและการประสานงานซึ่ง
กนัและกนั 

• ปฏิบตัิต่อผูร้่วมงานดา้นการท างานอย่างมีน า้ใจ ไม่ปิดบงัขอ้มูลที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิงานของ
ผูร้ว่มงาน และปรบัปรุงตนเองใหส้ามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได  ้

• เคารพในสิทธิของพนกังานอื่นที่อยู่ในองคก์รเดียวกนั ไม่วิพากษ์วิจารณใ์นลกัษณะที่ก่อใหเ้กิด
ความเสยีหาย และไมน่ าผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

• พนักงำนต่อตนเอง 
• พนกังานตอ้งยดึถือความซื่อสตัยส์จุริตเป็นที่ตัง้ ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจเสื่อมเสียช่ือเสียงทัง้

ของตนเอง และบรษัิทฯ 

• ตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย รวมถึงศึกษาหาความรู ้และพฒันาตนเองอยู่
เสมอ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 

• พนักงำนต่อลูกค้ำ 
• พนกังานตอ้งรกัษาความลบัของลกูคา้ ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ใหผู้อ้ื่นทราบ 

• พนกังานตอ้งไม่ใชข้อ้มลูของลกูคา้ในการแสวงหาประโยชนเ์พื่อตนเอง หรือเพื่อบคุคลอื่น อนัจะ
น าไปสูก่ารกระท าหรอืการตดัสนิใจใดๆ ที่ขดักบัผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ 

• พนักงานตอ้งไม่ใช้ข่าวสารและขอ้มูลภายใน หรือขอ้มูลที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะมาเป็น
ประโยชนต์อ่การซือ้ขายหรอืลงทนุสว่นตวั อนัจะก่อใหเ้กิดความสญูเสยีตอ่ผลประโยชนข์องลกูคา้
บรษัิทฯ 

• พนกังานตอ้งไมใ่ชอ้  านาจ หนา้ที่ ในฐานะพนกังานของบรษัิทฯ แสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 
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ส่วนที ่4 

กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัตติำมจริยธรรมธุรกิจ 
 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนในองคก์ร มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิตามนโยบาย
ที่ก าหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจนีอ้ย่างเครง่ครดั เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายทางธุรกิจบนพืน้ฐานของความมีจริยธรรม
และคณุธรรม เพื่อประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยี ผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ และสงัคม 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
บรษัิท มีหนา้ที่ทบทวน แกไ้ข ปรบัปรุง คูม่ือจรยิธรรมธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ตลอดจน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการจะตอ้ง
จดัใหม้ีการประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และรายงานสรุปผลการประชมุใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบ 

ผูบ้ริหารทกุระดบัในองคก์ร จะตอ้งดแูลรบัผิดชอบใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนรบัทราบ 
ท าความเขา้ใจ และถือเป็นเรื่องส าคญัที่จะตอ้งปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเครง่ครดั โดยมี
แนวทางการรณรงคส์ง่เสรมิการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และการตระหนกัถึงสิง่ที่ตอ้งกระท าแก่พนกังาน ดงันี ้

1. น าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ, เอกสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตและการคอรร์ปัชั่น ขึน้ทะเบียนในระบบ
คณุภาพ ISO 9001:2015 โดยใหถื้อเป็นคูม่ือการปฏิบตัิงานท่ีพนกังานทกุคนตอ้งผา่นการอบรม และ
ก าหนดใหม้ีการทบทวนการฝึกอบรมทกุปี  

2. พนกังานใหม่ทุกคนจะถูกก าหนดใหต้อ้งผ่านการฝึกอบรม คู่มือจริยธรรมธุรกิจ , เอกสารนโยบาย
ตอ่ตา้นการทจุรติและการคอรร์ปัชั่น โดยถือเป็นหวัขอ้ที่ตอ้งผา่นอบรมก่อนการท างาน 

3. มีการจดัท าบอรด์ประชาสมัพนัธ ์และจดัท ารูปเลม่เพื่อเป็นเอกสารสนบัสนนุการท างาน ให้พนกังาน
ทกุคนสามารถเปิดอา่นไดโ้ดยสะดวก  

4. จดัท า Link คู่มือจริยธรรมธุรกิจ, นโยบายต่อตา้นการทจุริตและการคอรร์ปัชั่น โดยพนกังานทกุคนที่
เขา้ระบบ Intranet-GFPT (Home Page) จะสามารถ Click เขา้ไปอา่นไดโ้ดยสะดวก 
(http://bp-intranet/SitePages/Home.aspx)  

ทัง้นี ้จริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบตัิที่ก าหนดขึน้นี ้ไม่สามารถก าหนดไดค้รอบคลมุในทุกๆ เรื่อง   
ดงันัน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาปฏิบตัิตนในแตล่ะสถานการณ ์ท า
ในสิ่งที่ถูกต้องที่สุด โดยหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย ในการปฏิบัติงานเรื่องใดๆ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
ตามล าดบัขัน้ หรอืฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายทรพัยากรบคุคล, ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

http://bp-intranet/SitePages/Home.aspx
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ส่วนที ่5 

กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการท าหนา้ที่เป็น
หนว่ยรบัขอ้รอ้งเรยีนดา้นจรรยาบรรณและจรยิธรรม โดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท าหนา้ที่รบัเรื่องรอ้งเรียน พรอ้มสรุปและรวบรวมขอ้มลูต่างๆ น าเสนอใหแ้ก่
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการพิจารณาด าเนินการตอ่ไป โดยทกุขัน้ตอนการ
ด าเนินการตัง้แต่รบัเรื่องรอ้งเรียน ไปจนถึงการรวบรวม สืบคน้ และพิจารณาตดัสินเรื่องนัน้ๆ คณะกรรมการสรร
หา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จะด าเนินการเก็บรกัษาเป็นความลบั ทัง้ขอ้มลู
ของผูร้อ้งเรยีน ผูถ้กูรอ้งเรยีน เรือ่งรอ้งเรยีน พยานตา่งๆ เป็นตน้     

ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ สามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนโดยตรงมายงั 
“คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ” ดงัช่องทางที่อยูต่อ่ไปนี ้

ทำงอเีมล ์ : nrgc@gfpt.co.th 
ทำงโทรสำร : 02-4738398 
ทำงไปรษณีย ์ : คณะกรรมกำรสรรหำ พจิำรณำค่ำตอบแทน  
   และก ำกับดูแลกจิกำร 

  บริษัท จเีอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) 
  อำคำรจเีอฟพที ีชัน้ 18 
  312 ถนนพระรำม 2 แขวงบำงมด   
  เขตจอมทอง กทม. 10150 

และ / หรอื ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ทำงอเีมล ์ : ia@gfpt.co.th 
ทำงโทรสำร : 02-4738398 
ทำงไปรษณีย ์ : ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

  บริษัท จเีอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) 
  อำคำรจเีอฟพที ีชัน้ 18 
  312 ถนนพระรำม 2 แขวงบำงมด   
  เขตจอมทอง กทม. 10150 

และ / หรอื ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
ทำงอเีมล ์ : hr@gfpt.co.th 
ทำงโทรศัพท ์ : 02-3159400 ต่อ 9411 
ทำงไปรษณีย ์ : ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

  โรงงำนบริษัท จเีอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) 
  209 หมู่ 1 ถนนเทพำรักษ ์กม. 20.5 
  ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง 
  จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570 

mailto:nrgc@gfpt.co.th
mailto:ia@gfpt.co.th
mailto:hr@gfpt.co.th
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ทัง้นี ้หากขอ้รอ้งเรียนดังกล่าวเขา้ข่ายการกระท าผิดทุจริต (Fraud) คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการจะตอ้งมีการประสาน เสนอเรือ่งใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในรว่มด าเนินการ 
และน าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป  

นอกจากนี ้ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ยงัไดม้ีการเพิ่มช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนของพนกังาน นอกเหนือจาก
การรอ้งเรียนผ่าน E-mail และสง่เป็นจดหมายผ่านไปรษณียด์งัรายละเอียดขา้งตน้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลอืกใน
การเขา้ถึงและสรา้งความเช่ือมั่นในมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรยีน ดงันี ้

1. กลอ่งแสดงความคิดเห็น ซึง่ปัจจบุนัติดตัง้ไว ้3 จดุ คือ 
จดุที่ 1 บรเิวณหลงัตาชั่งขา้งบอรด์ประชาสมัพนัธ ์
จดุที่ 2 บรเิวณสโมสร ชัน้ 3 ฝ่ังแผนกชิน้สว่น 
จดุที่ 3 บรเิวณสโมสร ชัน้ 3 ฝ่ังอิสลาม 

2. รอ้งเรยีนผา่นระบบ Online Intranet บรษัิท 

โดยเขา้ไปท่ี http://bp-intranet/SitePages/Home.aspx  

>>>> กดที่ ขอ้เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น 

 
>>>> กดที่ เขียนใบรอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ 

 
 

 

http://bp-intranet/SitePages/Home.aspx
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>>>> พิมพช่ื์อเรื่องที่รอ้งเรียน และพิมพร์ายละเอียดการรอ้งเรียน เลือกแบบเอกสาร/รูป แลว้กด
บนัทกึขอ้มลู เพื่อสง่ขอ้มลู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิมพช่ื์อเรื่อง 

รายละเอียด 
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ส่วนที ่6 

บทลงโทษ 
  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดบทลงโทษส าหรบัผูท้ี่ไมป่ฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจไวด้งันี ้

1)   ตกัเตือนดว้ยวาจา 
2)  ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
3)  หกัคา่จา้งหรอืพกังานโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง 
4)  เลกิจา้ง 

 
บริษัทฯ จะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ไดก้ระท าขึน้ ประกอบกับประวัติ ความ

ประพฤติ และเจตนาของผูก้ระท าผิดนัน้ ซึ่งบริษัทฯ อาจลงโทษตามขอ้หนึ่งขอ้ใด หรือหลายขอ้ในคราวเดียวกนั 
โดยไมจ่ าเป็นตอ้งลงโทษเรยีงตามล าดบัท่ีกลา่วไวข้า้งตน้ 
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ค ำนิยำม 
 

จริยธรรมธุรกิจ แนวทางปฏิบตัิที่ดีในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผูบ้ริหารและพนกังาน จะตอ้ง
น าองคก์รไปสูก่ารมีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ผู้บริหำร นิยามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) 
อนัไดแ้ก่ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิาร 4 รายแรก นบั
จากกรรมการผูจ้ัดการลงมา และระดบัเทียบเท่า เพิ่มเติมดว้ยหลกัเกณฑค์วาม
เทียบเทา่ของบรษัิทฯ 

พนักงำน พนกังานระดบับงัคบับญัชา/เทียบเทา่ลงมาของ บรษัิท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
ทรัพยส์ิน สงัหาริมทรพัย ์อสงัหาริมทรพัย ์เทคโนโลยี ลิขสิทธ์ิ สูตรการผลิต เอกสารสิทธ์ิ  

สทิธิบตัร ตลอดจนสิง่ประดิษฐ์ของบรษัิทฯ 
รำยกำรเกี่ยวโยง รายการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย กบับคุคลเก่ียวโยงของบรษัิทฯ  
บุคคลเกี่ยวโยง นิยามตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) 

และมาตรา 89/1 
 1.  ผูบ้รหิาร (ตามค านิยามขา้งตน้)  
 2.  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้มากกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสยีง

 ของบรษัิทฯ)  
 3.  ผูม้ีอ  านาจควบคมุกิจการ (ผูท้ี่ถือหุน้ในกิจการมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวน

หุน้ที่มีสิทธิออกเสียง หรือมีอ านาจควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ
ไดต้ัง้แตก่ึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมด ไมว่า่จะทางตรงหรอืทางออ้ม)  

 4.  ญาติสนิท (คู่สมรส บิดา มารดา พี่นอ้ง บตุร และคู่สมรสของบตุร) ของบคุคล
 ตามขอ้ 1-3  

 5.  นิติบคุคลที่มีบคุคลตามขอ้ 1-4 เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืมีอ านาจควบคมุกิจการ  
ผู้มีส่วนได้เสีย บคุคลและ/หรอืนิติบคุคลที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถึง

ผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่ง
ทางการคา้ และชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

ข้อมูลภำยใน ขอ้มลูภายในส าคญัที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน และมีผลกระทบตอ่กิจการหรือ
ราคาหลกัทรพัย ์หรือขอ้มูลที่มีวัตถุประสงคใ์ช้เพื่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เพียงอยา่งเดียว ไมอ่นญุาตใหใ้ชภ้ายนอก หรอืใชส้ว่นบคุคล 
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แบบฟอรม์ตกลงกำรถอืปฏบิัตติำม “คู่มอืจริยธรรมธุรกจิ” 
 
บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 

1.  ขา้พเจา้ไดร้บัและอา่น “คูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ” แลว้ 
2.  ขา้พเจา้เขา้ใจและตกลงยดึถือ “คูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ” ของบรษัิทฯ เป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ลงช่ือ .................................................................. 
                                                                                             (                                                                 ) 
      หมายเลขพนกังาน................................................ 
                                                                                     วนัท่ี .................................................................... 
 

 
 

หมายเหต ุ หากทา่นตอ้งการค าชีแ้จงและค าขยายความเพิ่มเติมใดๆ ในเนือ้หาที่ปรากฏอยูใ่นเลม่นี ้
- ส  าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร โปรดติดตอ่เลขานกุารบรษัิท โทร. 02-4738000 
- ส  าหรบัพนกังานโปรดติดตอ่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล โทร. 02-3159400 ตอ่ 9509 
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ตัวอยำ่งแบบฟอรม์ร้องเรียน 

บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 
แบบฟอรม์ร้องเรียน 

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

  รอ้งเรยีนเรือ่งทั่วไป   รอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติมิชอบ 

1. ขา้พเจา้..................................................................... (ช่ือ – นามสกลุ ผูร้อ้งเรยีน) 
ที่อยู ่...................................................................................................................... 

2. ขอรอ้งเรยีน  ○ บคุคล   สถานท่ี   บรกิาร   อื่นๆ 
เรือ่ง ...................................................................................................................... 

3. ขอ้ความ 
................................................................................................................................. ................................
.......................................................................................................... .......................................................
................................................................................... ..............................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

โดยมีพยานหลกัฐาน คือ 
พยานบคุคล 

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

พยานเอกสาร (แนบมาดว้ยถา้มี) 
1. …………………………………………………………………………………….………… 
2. …………………………………………………………………………………................... 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

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

         ผูร้อ้งเรยีน 
หมายเลขโทรศพัท.์.................................. 

 
*** เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผู้รอ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือขอ้มลูใดๆ ที่

สามารถระบตุวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั โดยจะจ ากดัเฉพาะ
ผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน 


