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นโยบายด้าน 

สขุอนามยั (HEALTH) ความปลอดภยั (SAFETY) ความ

มั่นคง (SECURITY) สิ่งแวดลอ้ม (ENVIRONMENT) 

บริษทัมนีโยบายด าเนนิธุรกิจอย่างมีรบัผิดชอบตอ่สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม เป้าหมายของเรา เราตอ้งประกอบธุรกิจโดยต้องไม่เกิด

อันตรายใดๆแก่สังคม และไม่ท าให้สัมคงเดือดร้อน เราจะปกป้องและ

พัฒนาส่ิงแวดล้อมที่เราอยู่ ดงันัน้ ในการซื้อสินค้าบรกิารก็ดี ในการ

ใหบ้ริการแก่ลกูค้ากด็ี เราจะค านงึถงึการใช้ทรพัยากรอย่างประหยัด 

รวมถึงการใช้พลงังานให้คุม้ค่า การรักษาสุขลักษณะอนามัย การรักษา

ความปลอดภัย การรกัษาส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบของเราต่อสัม

คม และเราจะสืบทอดเจตนารมณ์นีไ้ปยังคูค่่าของเราด้วย  

ความรบัผดิชอบของพนกังานทกุคน  

1 กฎหมาย กฎ ระเบยีบภาครฐั  

พนกังานจะต้องปฏบิัตติามกฎหมาย กฎ ระเบียบภาครัฐโดย

เครง่ครัด  

2 กฏการรกัษาชวีติ (Life-Saving Rules)  

พนกังานจะต้องปฏบิัตติาม 9 กฎ  รักษาชีวิต เป็นอย่างนอ้ย ดงันี ้  

 ห้ามดื่มเครื่องดี่มแอลกอฮอลห์รอืใช้ยาเสพติดขณะท าางาน 

 ห้ามสูบบหุรีใ่นทีท่ างาน  

 ท าางานโดยมใีบอนุญาตจากราชการตามที่ก าาหนด 

 ใช้หน้ากากอนามัยในกรณีทีต่้องสัมผัสร่างกายหรอืใกล้ชิด 

ทั้งนี้เพือ่ป้องกนัการระบาดของโรค  

 ต้องสวมถงุมือแพทย์เมื่อปฏบิัตงิานด้านการแพทย็ต่อลูกค้า 
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 ต้องล้างมอืให้สะอาดด้วยสบูห่รอืเจลกอ่นปฏิบตัหิน้าที่ให้

ลูกค้า 

 ต้องแนใ่จว่าได้ถือเข็มฉีดยาหรืออปุกรณ์ทางการแพทย์ไว้

อย่างรอบคอบรัดกมุแล้ว   

 ต้องแนใ่จว่ามกีารป้องกันเครือ่งใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องจักร

ที่ก าาลงัเคลื่อนไหว 

 คาดเข็มขัดนริภัยยานยนตใ์นขณะเดินทาง 

3. การคมุคามความปลอดภยั  

บริษทัจะไม่ยอมรับการคกุคาม หรือการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ 

ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกดิความอับอาย เปน็การคุกคามหรือ

แสดงความเป็นปฏิปักษต์่อบุคคลใด ขอใหท้่านปฏบิตัิต่อผู้อื่นอย่างให้

เกียรต ิและหลกีเล่ียงการกระท าที่อาจถูกมองได้ว่าเปน็ พฤติกรรมทีไ่ม่

เหมาะสม 

การแสดงความเห็น การวิจารณ์และการตกัเตือนจะตอ้งเป็น ไป

อย่างเหมาะสมและให้เกียรตซิึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริษทัจะ

ไม่ยอมรับการคุกคามด้านสรีระของร่างกาย และขอให้พนักงานทุกท่าน

ระมัดระวังการเข้าใจผิดอันเกิดจากความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่

ละภาคของประเทศ อะไรที่สามารถท าได้ในบางวัฒนธรรมอาจไม่

เหมาะสมที่จะกระท าในอีกวัฒนธรรม ส่ิงส าคัญคือการตระหนัก และ

เข้าใจ ถงึข้อแตกต่างเหล่านี ้

ความรับผิดชอบของพนักงาน  

 ห้ามน าเสนอข้อมูลใดๆที่เปน็การล่วงละเมิดหรอืท าให้เส่ือมเสีย 

 ห้ามพนักงานคุกคามหรือท าให้ผู้อืน่อับอายทั้งโดยทางกายภาพ

หรือทางวาจา 

 พนกังานจะต้องปฏบิัตติ่อผูอ้ื่นอย่างให้เกียรตติลอดเวลา 
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 พนกังานจะต้องไมท่ าเรื่องตลกอนัไม่สมควรหรือท าให้ผู้อืน่เปน็ตวั

ตลกหรือแสดงความเหน็ใดๆอย่าไม่เหมาะสม 

 พนกังานจะต้องทักท้วงบคุคลที่มพีฤติกรรมอันเป็นปฏปิักษค์ุกคาม 

ท าให้อับอายหรือไม่ให้เกียรต ิและให้แจ้งผู้บงัคบับัญชาหรือแจ้ง

ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายก ากับดูแลองค์กรของบริษทั หรือแจ้งผ่าน 

Integrity Hotline 

4. สทิธมินษุยชน 

การด าเนนิการโดยเคารพต่อสิทธิมนุษยชนถือเปน็เงื่อนไขส าคัญในการ

ท าธุรกิจของบริษทั 

 งานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม (SP) : ส่วนปฏบิัตกิารในแต่ละ

สาชาจะต้องมีแผนการด าเนิน งานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม 

และพิจารณาผลกระทบ ทางสังคมตอ่ชุมชนทอ้งถิน่จากการ

ด าเนินงานของเรา 

 ความมัน่คง : มาตรการด้านความมั่นคงในระดบับริษทัและสาขาจะ

ช่วยใหพ้นกังาน ผู้รับเหมาและส่วนปฏบิัติการต่าง ๆ มี ความ

ปลอดภัยตามแนวทางที่เคารพตอ่สิทธิมนุษยชน และความมั่นคง

เพื่อชุมชนท้องถิน่ 

 ทรพัยากรบคุคล:นโยบายและมาตรฐานของเราช่วยให้เรา

สามารถก าหนดแนวทางด้านแรงงานทีเ่ป็นธรรม และ 

สภาพแวดล้อมเชิงบวกในการท างาน 

 การท าสัญญาและจัดซือ้จัดจ้าง(Contract &Procurement): เรา

เลือกที่จะร่วมงานกับผู้รับเหมาและ ซัพพลายเออร์ทีพ่ร้อมส่งเสริม

ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีความรบัผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดล้อมและสังคม 
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5 โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั 

บริษทัเปิดโอกาสในการท างานที่เท่าเทยีมกันเพื่อให้แนใ่จได้ว่า 

บุคลากรที่มีศกัยภาพหรือขีดความสามารถสูงสนใจท างานรว่มกบับริษทั  

ในบางขณะ พนกังานอาจสุ่มเส่ียงที่จะล าเอียงโดยไม่รูต้ัว เช่น ใช้

อคตโิดยไมรู่ต้ัวระหว่างการคัดสรรบุคลากร เช่น การคดัสรรแต่เฉพาะ

บุคคลกรที่เหมือนตนเอง ดว้ยเหตนุี้เราจึงต้องพยายามไมใ่ห้เกิดความ

ล าเอียง และไมใ่ช้ความรู้สึกส่วนตวั อคติ หรือ ความพอใจส่วนตัวใน

การตัดสินใจในเรือ่งที่เกี่ยวข้องกบัการจ้างงาน  

ความรับผิดชอบของพนักงาน  

 ขณะตัดสินใจด้านการจ้างงาน รวมทั้งการจ้างการประเมนิ การ

เลื่อนต าแหนง่ การฝึกอบรม การพัฒนา การพิจารณาเรื่องวนิัย 

การจ่ายค่าตอบแทนหรือ เลกิจ้าง พนักงานจะต้องพิจารณาบน

พื้นฐานของเป้าหมายสุดท้าย ความเหมาะสม คุณสมบตั ิขีด

ความสามารถและ เงื่อนไขด้านธุรกิจเท่านัน้ 

 พนกังานจะต้องใหค้วามส าคญักับลักษณะพหุสังคม หรอืความ

หลากหลายทางความคิดและทางวัฒนธรรมและจะต้องไม่เลือก

ปฏบิัติเนื่องจากสาเหตดุ้านเช้ือชาต ิสีผิว ศาสนา อายุ เพศ ความ

หลากหลายทางเพศ อตัลักษณ์ทางเพศ สถานะการสมรส ความ

พิการ ชาตกิ าเนิดหรอืสัญชาต ิ

6 การใชร้ะบบ IT สือ่โซเชีย่ว และการสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส ์ดว้ย

ความรบัผดิชอบ  

การติดตอ่ส่ือสารผ่านระบบ IT แอพพลเิคช่ันต่างๆ ตอ้งเป็นไปโดย

ถูกตอ้งตามกฎหมาย บริษทัมีการบนัทกึประวัติและมีสิทธิตรวจสอบการ

ใช้อุปกรณ์ IT และ อุปกรณ์ใช้งานต่าง ๆ ที่เช่ือมต่อกบัเครือข่ายของ

บริษทั เช่น อิเมล์เป็นตน้  
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ความรับผิดชอบของพนักงาน  

 ห้ามใช้บญัชีอีเมลส่วนตัวเพือ่ตดิตอ่งาน ยกเวน้ได้รบัอนุญาตโดย

ผู้บังคับบัญชา 

 ห้ามเปิดเผยรายละเอียดของพนักงานซึง่ใช้ในการล็อกอนิระบบ 

IT ของบริษทักบับคุคลอืน่ 

 ห้ามใช้อปุกรณ์ของบริษทัหรือส่วนตัว ในลกัษณะละเมิดสิทธิ

เสรีภาพส่วนบุคคล เช่น การแอบถ่าย เป็นต้น  

 ห้ามดัดแปลงหรือปิดระบบความปลอดภัยหรือส่วนการตัง้ค่าอืน่ ๆ 

ที่ดาวน์โหลดโดยบริษัทไวใ้นอุปกรณ์ IT ยกเว้นได้รบัแจ้งจากฝ่าย 

IT ของบริษทั 

 พนกังานจะต้องปฏบิัตติามเงื่อนไขด้านความปลอดภัยด้านระบบ

ระบบ IT ของบริษทั 

 พนกังานะต้องจ ากัดการใช้ระบบ IT และระบบการส่ือสาร 

อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทในกิจกรรมส่วนตวั รวมทัง้ ใช้โซเชียล

มีเดียให้มไีด้เพียงช่ัวระยะเวลาส้ัน ๆ และเป็น ครัง้คราวเท่านัน้ ซึง่

พนกังานตอ้งไมใ่ช้ช่ือหรือแบรนด์ของบริษทัในอีเมลส่วนตัว 

 หากพนักงานใช้โทรศัพท์มอืถือของบรษิัท พนกังานจะตอ้งปฏบิัติ

ตามนโยบายการใช้งานตามทีไ่ดต้กลงไว ้

 ห้ามใช้งาน จัดเก็บ ส่งหรือโพสต์ภาพลามกหรือข้อมูลทีไ่ม่

เหมาะสมและเป็นการคุกคามอื่นๆ ขณะใช้ระบบ IT และ ระบบการ

ส่ือสารของบริษทั และห้ามเช่ือมต่อกบัเว็บไซต์ พนันออนไลนห์รือ

ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดตอ่กฎหมาย 

 ห้ามจัดเก็บหรอืส่งภาพหรอื (สตรีม) ไฟล์ข้อมูลหรอืใช้งานระบบ

การส่ือสารเครือข่ายไม่ว่าลกัษณะใด ๆ ใน ปรมิาณสูง หรือ

ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมลู เนื่องจากการใช้งาน

ส่วนตวั 
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 ห้ามท าธุรกิจส่วนตวัโดยใช้ระบบ IT หรือระบบการส่ือสาร ของ

บริษทั หรอืให้การสนับสนุนบุคคลอื่นให้ด าเนิน กิจกรรมดงักล่าว 

 ใช้บรกิารอินเตอร์เนต็ (ไม่ว่าจะเปน็ของผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ 

หรือจัดไว้ส าหรบัผู้บริโภค รวมถงึทีใ่หใ้ช้งานฟรี) เฉพาะที่ผ่าน

การรบัรองเพื่อการจัดเกบ็ ประมวลผลและแชร์ข้อมูลทางธุรกิจ

ตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ของ Group เท่านัน้ 

7 การท าธรุกรรมโดยอาศยัขอ้มลูภายใน 

ในกรณีที่บริษทัมีหลกัทรพัย์ที่จ าหน่ายให้แกบุ่คคลทั่วไปหรือผ่าน

ตลาดหลกัทรพัย์ไมว่่าของประเทศใด พนกังานจะต้องปฏบิัตติามทั้ง

กฎหมายในประเทศและกฎหมายของประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ

ท าธุรกรรม พนักงานจะต้องไมท่ าธุรกรรมใดโดยอาศัยข้อมูลภายใน 

(เช่น การซื้อขายหุน้หรือหลักทรพัย์เมือ่พนักงานทราบข้อมูลภายใน

เกี่ยวกับบริษทั) ข้อมูลภายในคือ ข้อมูลที่เก็บไวภ้ายใน เป็นข้อมูลเฉพาะ

และไม่ ได้เผยแพร่แกบุ่คคลทั่วไป ซึง่หากเปิดเผยออกไปแล้วม ีความ

เป็นไปไดท้ี่จะส่งผลตอ่ราคาหุน้หรือหลกัทรัพย์ อื่น ๆ ของบริษทั หรือ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์อืน่ ๆ อย่างมีนัยส าคญั การซื้อขาย

โดยอาศัยข้อมูลภายในครอบคลุม ทั้งการซื้อขายหลกัทรพัย์โดยตรง 

และการส่งข้อมลู ภายในให้แก่บคุคลอืน่เพื่อใช้ข้อมูลภายในดงักล่าวใน 

การซือ้ขายหุ้นหรอืหลักทรัพย์อืน่ ๆ การท าธุรกรรมโดยใช้ ข้อมูล

ภายในเปน็การกระท าทีผิ่ดกฎหมายและไม่เปน็ธรรม 

ความรับผิดชอบของพนักงาน 

 ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษทัเวน้แต่จะได้รบัอนุญาต 

 ห้ามซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษทั หากพนกังานทราบข้อมูล

ภายใน 

 หากพนักงานอยู่ในรายช่ือพนกังานทีท่ราบข้อมูลภายใน ห้ามซื้อ

ขายหลักทรัพย์กอ่นไดร้ับอนุญาต  
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 หากพนักงานรับทราบข้อมลูภายในเกีย่วกับบริษทัอืน่ๆที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ระหว่างการปฏิบตัิงานของพนักงาน 

ห้ามซื้อขายหุน้หรือหลักทรพัย์ของบรษิัทดังกล่าว จนกว่าข้อมูล

ภายในจะเปิดเผยแก่สาธารณะ และห้ามเปิดเผยข้อมูลกบับคุคลใด

เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาต 

8 การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัอยา่งรบัผดิชอบ  

พนกังานของบริษทัต้องดูแลทรพัย์สินของบริษทัเปน็อย่างดไีม่ว่่า

จะเป็นโนต้บุ๊กของบริษัท แบรนด์  สถานทีป่ฏบิตัิงาน  หรืออาคารของ

เรา และพนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริษทัอย่างเหมาะสม ดว้ยความ

รับผิดชอบ  

ความรับผิดชอบของพนักงาน  

 พนกังานมีหน้าที่เป็นการส่วนตัวในการปกป้องและใช้ทรพัย์สิน

ของบริษทัอย่างเหมาะสม ห้ามมใิห้กอ่ให้เกิดกรณีดังนี้ และจะต้อง

ปกปอ้งบริษทัจาก: การส้ินเปลือง การสูญหาย ความเสียหาย การ

ใช้งานอย่างไม่ถกูตอ้ง การฉ้อโกง การขโมย การยักยอก การ

ละเมิดหรอื การใช้งานผิดวตัถุประสงคใ์ด ๆ 

 พนกังานตอ้งปกปอ้งทรัพย์สินของบริษทัทีบ่ริษัทไดไ้ว้วางใจให้อยู่

ในความรับผิดชอบ และท าหน้าที่ใน การปกป้องทรพัย์สินทีใ่ช้

ร่วมกันของบริษทัจาก การสูญหายหรือการใช้งานไมถู่กต้อง และ

ระมัดระวังถึง ความเส่ียงต่อการถูกโจรกรรม 

 ห้ามปกปิด แก้ไขหรอืท าลายเอกสารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 พนกังานจะต้องใช้บตัรเครดติของบริษทัเพือ่ใช้จ่ายทางธุรกิจที่

เหมาะสมและไดร้ับการอนุมตัิ ห้ามใช้บตัรเครดติของ บริษทัเพื่อ

ซื้อส่ิงของประเภทที่ตอ้งห้าม 

 พนกังานจะต้องท าตามหน้าทีใ่นการปกป้องทรพัย์สินทีใ่ช้รว่มกนั

ของบริษทั เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรอือาคาร สถานที่ แม้ว่า
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พนกังานจะไมม่ีหน้าที ่หรือความรับผิดชอบเป็น การส่วนตวัใน

กรณีเหล่านี้ แต่พนักงานควรร่วมช่วยเหลือใน การดูแล และหากมี

คนท าให้เกิดความเส่ียงหรือ ใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ใหท้ักท้วง

และแจ้งเหตุดงักล่าว 

 พนกังานตอ้งเคารพในสินทรัพย์ของผู้อื่นด้วย  

 


