จรรยาบรรณพนักงาน
พนักงาน ถือเป็ นส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญต่อบริ ษัท มีหน้ าที่ในการขับเคลื่อนบริ ษัทให้ บรรลุผลสาเร็ จในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ นอกจากการใช้ ความรู้ ความสามารถ และศัก ยภาพในการปฏิ บัติ ง านแล้ ว บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนด
“จรรยาบรรณพนักงาน” เพื่อให้ พนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
1. การปฏิบัติต่อบริษัท
1) ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบ คาสัง่ นโยบาย และประกาศของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด
2) ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บผิ ด ชอบ ซื่ อ สัตย์ สุจ ริ ต ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นางานให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพ เพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
3) สร้ างภาพพจน์ ชื่อเสียง เกียรติยศอันดีงามให้ เกิดแก่บริ ษัท
4) มีความภักดี และมีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษัท ไม่พึงประกอบการใดๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขัน หรื อขัด
ผลประโยชน์กบั กิจการของบริ ษัท
5) ใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทอย่างประหยัด ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และรักษาให้ อยูใ่ นสภาพดี
6) รักษาความลับ ข้ อมูลและข่าวสารในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
2. การปฏิบัติต่อตนเอง
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และมานะอดทน
2) ให้ ความเอาใจใส่และช่วยดาเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความสะอาด
ปลอดภัย และน่ารื่ นรมย์อยูเ่ สมอ
3) ไม่กล่าวร้ ายต่อผู้บริ หาร หรื อพนักงานอื่นโดยปราศจากมูลความจริ ง หรื อกระทาการใดๆ อันจะนาไปสู่
ความแตกแยก หรื อความเสียหายภายในบริ ษัท
4) รักษาความสามัคคี และความเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกันในหมูพ่ นักงาน
5) ละเว้ นอบายมุข การทะเลาะวิวาท และการกระทาที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทังไม่
้ ประพฤติตน
ในทางเสือ่ มเสียชื่อเสียงทังต่
้ อตนเองและบริ ษัท
3. การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
1) พนักงานพึงเชื่อฟั งและปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชาด้ วยความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันหมัน่ เพียรเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็ จ
2) เคารพในวิจารณญาณของผู้บงั คับบัญชา ไม่แสดงอาการก้ าวร้ าว ดูหมิ่นและเหยียดหยาม
3) ให้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง ไม่รายงานเท็จต่อผู้บงั คับบัญชา และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานตามที่ผ้ บู งั คับบัญชา
มอบหมาย

4) ให้ ค วามเคารพนับถื อ ให้ เ กี ยรติ รู้ จัก กาลเทศะ และไม่กระทาตนกระด้ างกระเดื่อ ง และข้ ามหน้ า
ผู้บงั คับบัญชา
4. การปฏิบัติต่อลูกค้ า
1) พนักงานจะต้ องไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับลูกค้ า
2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด
3) รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นาความลับของลูกค้ ามาใช้ ประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น
4) ไม่สญ
ั ญาในสิง่ ที่เกินอานาจหน้ าที่เพียงเพื่อความพอใจของลูกค้ า
5. การปฏิบัติต่อเพื่อนร่ วมงาน
1) ปรับตัวให้ สามารถร่วมทางานเป็ นทีมกับผู้อื่นได้
2) ส่งเสริ มและสนับสนุน เพื่อนร่ วมงานโดยการให้ ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เสียสละเพื่อส่วนรวม
ด้ วยความจริ งใจและเต็มความสามารถ ละเว้ นการกระทาในลักษณะของการแข่งขันกันเอง
3) ให้ เกียรติผ้ อู ื่นโดยไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้ างเป็ นของตนเอง
4) ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานทุกคนด้ วยความสุภาพ ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน พร้ อมรับฟั งความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงานด้ วยความอดทนอดกลัน้ รู้จกั ข่มใจ ไม่มีอคติและให้ อภัยซึง่ กันและกัน
5) ไม่นาเรื่ องส่วนตัวและข้ อมูลของเพื่อนร่วมงานไปวิพากษ์ วิจารณ์ในทางเสือ่ มเสีย
6) เคารพสิทธิของพนักงานผู้อื่นในบริ ษัท
6. การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
1) ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม
3) ไม่กล่าวหาในทางร้ ายแก่คแู่ ข่งทางการค้ า โดยปราศจากข้ อมูลความจริ ง
7. การปฏิบัติต่อชุมชน / สังคม
1) มีจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
2) อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ให้ ความร่ วมมือ ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์
ตามสมควรแก่กรณี
3) เข้ าไปมีสว่ นร่วม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็ นการตอบแทนชุมชน
4) ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

8. การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้ อม
1) เข้ าร่วมกิจกรรมและให้ การสนับสนุนการจัดการสิง่ แวดล้ อมของบริ ษัทตามสมควร
2) ให้ ความร่วมมือกับลูกค้ า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้ างภาพลักษณ์
และความเข้ าใจอันดีตอ่ การจัดการสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท
3) ให้ ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริ มกระบวนการนาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่
4) มีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม ภายใต้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนรณรงค์
การอนุรักษ์ และการใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พึงคานึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายต่อ
สังคมและสภาพแวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ

