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จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกจิ 

 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ ”) มีควำมมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำง

ยัง่ยืน และมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้ำงควำมมัน่คงให้กับชุมชนและประเทศชำติ โดยค ำนึงถึง
ควำมยัง่ยืนของสิง่แวดล้อมและกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

ในกำรนี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงสจุริตและเป็นธรรม จึงได้มีกำรก ำหนดจรรยำบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ และบคุลำกรของบริษัทฯ  อนัประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ  ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ได้ยึดถือ
เป็นแนวปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

1.   การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น 
1.1 จดัให้มีกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมดัระวงั รอบคอบ ซื่อสตัย์สจุริต และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียม

เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม และไม่กระท ำกำรใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยอนัเป็นกำรละเมิดสิทธิหรือ
ลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

1.2 บุคลำกรของบริษัทฯ จะต้องไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูลภำยในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะที่ได้รับรู้            
อนัเนื่องมำจำกต ำแหนง่หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1.3 จดัให้มีนโยบำยกำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสีย่งที่มีประสทิธิภำพ 

1.4 จดัให้มีกำรรำยงำนสถำนภำพทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อยำ่งโปร่งใส นำ่เช่ือถือ ถกูต้อง และครบถ้วน  

1.5 จดัให้มีกำรชีแ้จงรำยละเอียดตำ่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนจดัสง่ข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ือง
ที่ต้องให้ผู้ ถือหุ้นตดัสนิใจในท่ีประชมุเป็นกำรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนั หรือระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2.    การปฏิบัติต่อภาครัฐ 
2.1 บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด 

2.2 บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องสง่เสริมและสนบัสนนุกำรด ำเนินงำน และให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมตำ่ง ๆ ของภำครัฐ 

3.   การปฏิบัติต่อลกูค้า 
3.1 บคุลำกรของบริษัทฯ จะต้องไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตในกำรค้ำกบัลกูค้ำ 

3.2 จดัให้มีกำรจดัเก็บข้อมลูลกูค้ำอยำ่งเป็นระบบ ปลอดภยั เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้น ำข้อมลูลกูค้ำไปใช้ในทำงไมถ่กูต้อง 

3.3 จดัให้มีกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำและบริกำรในอตัรำที่เป็นธรรม 

3.4 จดัให้มีระบบและกระบวนกำรในกำรให้ข้อมลู ข้อเสนอแนะ ค ำปรึกษำ วิธีแก้ปัญหำ และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลกูค้ำ
ได้รับควำมพงึพอใจสงูสดุในสนิค้ำและบริกำร 

 

http://www.gulf.co.th/en/pdf/Code-of-Conduct-EN.pdf
http://www.gulf.co.th/th


 

2 

 

4.   การปฏิบัติต่อพนักงาน 
4.1 จัดให้มีขัน้ตอนกำรสรรหำและคดัเลือกโดยพิจำรณำถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมของต ำแหน่งที่ สมคัร 

และควำมเหมำะสมตอ่องค์กร โดยปรำศจำกอคติ เป็นส ำคญั 

4.2 จดัให้มีเง่ือนไขกำรจ้ำงงำน กำรให้ผลตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเป็นธรรม  

4.3 จดัให้มีกำรพฒันำบคุลำกรโดยให้ค ำนงึถึงประโยชน์ที่มีตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประโยชน์ที่พนกังำนท่ีเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมจะได้รับ 

4.4 จัดให้มีกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย กำรให้รำงวลั และกำรลงโทษบุคลำกรด้วยควำมเป็นธรรม ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของบคุลำกร 

4.5 จัดให้มีสภำพแวดล้อมที่มีควำมปลอดภัยตำมหลกัอำชีวอนำมัยและเอือ้ต่อกำรท ำงำนในสถำนที่ท ำงำนตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

4.6 จัดให้มีกำรรับร้องเรียนจำกบุคลำกรในกรณีไม่ได้รับควำมเป็นธรรมตำมระบบและกระบวนกำรที่บริษัทฯ ก ำหนด 
รวมถึงมีกำรปกปอ้งบคุลำกรไมใ่ห้ถกูกลัน่แกล้ง หรือได้รับโทษจำกกำรร้องเรียน 

4.7 สนบัสนนุกำรปฏิบตัิต่อบคุลำกรของบริษัทฯ  อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม โดยไม่เลือกปฏิบตัิในควำมแตกต่ำงทำง
เพศ เพศสภำพ เชือ้ชำติ ศำสนำ หรือคณุลกัษณะอื่น ๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัควำมสำมำรถของพนกังำน 

5.   การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
5.1 บคุลำกรของบริษัทฯ จะต้องด ำเนินกิจกรรมโดยยดึหลกัผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และไม่ค ำนึงถึงผลประโยชน์

สว่นตนหรือพวกพ้อง 

5.2 บริษัทฯ จะไมก่ระท ำกำรใดอนัเป็นกำรจ ำกดักำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำ ซึง่ขดัตอ่กฎหมำย 

5.3 บคุลำกรของบริษัทฯ จะต้องไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตในกำรค้ำกบัคูค้่ำ 

5.4 ห้ำมมิให้ท ำธุรกิจกบัคูค้่ำที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมำยหรือขดัตอ่ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี 

5.5 บริษัทฯ พงึจดัให้มีกำรท ำสญัญำกบัคูค้่ำทกุประเภทอยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำย เสมอภำคเป็นธรรม และโปร่งใส  

5.6 บริษัทฯ พึงจดัให้มีกำรช ำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ให้กบัคู่ค้ำทกุประเภทอยำ่งครบถ้วนและตรงตำมเวลำที่ได้ตกลง
กนัไว้ 

6.   การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
6.1 บคุลำกรของบริษัทฯ จะต้องประพฤติปฏิบตัิภำยใต้กรอบกติกำกำรแขง่ขนัท่ีดี 

6.2 ห้ำมมิให้บุคลำกรของบริษัทฯ แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่
เหมำะสมและขดัตอ่กฎหมำย 

6.3 ห้ำมมิให้บคุลำกรของบริษัทฯ กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ 

6.4 ห้ำมมิให้บคุลำกรของบริษัทฯ กลำ่วหำในทำงร้ำยตอ่คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ โดยปรำศจำกข้อมลูแหง่ควำมจริง 
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7.   การปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม 
7.1 บริษัทฯ จะมุง่มัน่ทุม่เทในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้โดยค ำนงึถึงผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

7.2 บริษัทฯ จะพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกรของบริษัทฯ สง่เสริมให้เกิดกำรพฒันำตนเองอยูเ่สมอ ยึดมัน่ใน
จรรยำบรรณและจริยธรรมอนัดีงำม และสร้ำงควำมเจริญอยำ่งยัง่ยืนให้กบัชมุชมและสงัคม 

7.3 บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดผลกระทบใด ๆ ที่จะมีต่อ
สิง่แวดล้อม ชมุชนและสงัคม 

8.   การปฏิบัติตนต่อบริษัทฯ  
8.1 กำรปฏิบตัิตนในสงัคม 

8.1.1 บุคลำกรของบริษัทฯ พึงรักษำช่ือเสียง เกียรติ และศกัดิ์ศรีแห่งตนให้เป็นท่ียอมรับในสงัคม ไม่ประพฤติ
ในทำงที่อำจท ำให้เสื่อมเสียต่อต ำแหน่ง หน้ำที่และเกียรติคุณของบริษัทฯ มีจิตส ำนึกรับผิดชอบ และ
แสดงออกซึ่งควำมมีน ำ้ใจ อธัยำศยัไมตรีอนัดีงำมต่อสงัคมส่วนรวม ทัง้สำมำรถที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมใน
สงัคมได้ หำกไมก่ระทบตอ่ช่ือเสยีงหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ  หรือไมข่ดัตอ่งำนในหน้ำที่ของตน 

8.2 กำรใช้สทิธิทำงกำรเมือง 
บริษัทฯ วำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่ทำงกำรเมือง รวมถึงไมม่ีนโยบำยสนบัสนนุด้ำน
กำรเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นแก่พรรคกำรเมือง กลุม่แนวร่วมทำงกำรเมือง ผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมือง หรือผู้ลง
สมคัรรับเลือกตัง้ทำงกำรเมือง ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภมูิภำค หรือระดบัประเทศ 
อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ให้ควำมเคำรพในสทิธิทำงกำรเมืองของพนกังำนในฐำนะพลเมืองที่ดีตำมรัฐธรรมนญู 

8.2.1 บริษัทฯ พึงเคำรพสิทธิทำงกฎหมำยของบคุลำกรของบริษัทฯ และจะไม่ก้ำวก่ำยเสรีภำพในกำรใช้สิทธิทำง
กำรเมืองอนัเป็นสิทธิที่ประชำชนพึ่งกระท ำได้ตำมที่บญัญัติไว้ในกฎหมำย เว้นแต่ในกรณีที่กำรใช้สิทธิทำง
กำรเมือง หรือกำรแสดงออกด้วยวิธีกำรใด ๆ ของบคุลำกรของบริษัทฯ ท ำให้บคุคลใดหลงเช่ือ หรือเข้ำใจวำ่
กำรใช้สทิธิ หรือกำรแสดงออกเช่นวำ่นัน้กระท ำในนำมของบริษัทฯ หรือท ำให้ผู้อื่นเข้ำใจวำ่บริษัทฯ เก่ียวข้อง 
ฝักใฝ่ หรือสนนัสนนุกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง พรรคกำรเมือง กลุม่แนวร่วมทำงกำรเมือง ผู้มีอ ำนำจทำง
กำรเมือง หรือผู้สมคัรรับเลอืกตัง้ทำงกำรเมือง 

8.2.2 บคุลำกรของบริษัทฯ จะต้องไม่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่ง หรือหน้ำที่กำรงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ 
ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้อนัก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ภำพลกัษณ์ หรือช่ือเสยีงของบริษัทฯ ไมว่ำ่
ทำงตรงหรือทำงอ้อม  

1)  ชีช้วน สัง่กำร หรือโน้มน้ำว ด้วยวิธีกำรใด ๆ  ให้บคุลำกรของบริษัทฯ ท่ำนอื่น ให้สนบัสนนุกิจกรรมใด ๆ 
ทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมือง ผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมือง หรือผู้สมคัรรับ
เลือกตัง้ทำงกำรเมือง ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งภำยในองค์กร และกระทบกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ไมว่ำ่โดยตรงหรือโดยอ้อม 

2)  กระท ำกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแอบอ้ำงควำมเป็นบุคลำกรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในกำร
ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรสมคัรรับเลอืกตัง้หรือหำเสยีงเลอืกตัง้  
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3)  กระท ำกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแอบอ้ำงควำมเป็นบุคลำกรของบริษัทฯ หรือท ำให้สำธำรณชน
หลงเช่ือหรือเข้ำใจวำ่บริษัทฯ ให้กำรสนบัสนนุ เก่ียวข้อง ฝักใฝ่กบัพรรคกำรเมือง กลุม่แนวร่วมทำงกำร
เมือง ผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ทำงกำรเมืองทำงตรงหรือทำงอ้อม  เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ตนเอง พวกพ้อง หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่  

8.2.3 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่แสดงออกทำงกำรเมืองในสถำนที่ท ำงำนหรือในเวลำงำน  อนัอำจท ำให้เกิด
ควำมขดัแย้งในกำรท ำงำน หรือกระทบกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมว่ำ่โดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงไม่
ใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือในกำรสื่อสำรของบริษัทฯ หรือแต่งกำยด้วยเคร่ืองแบบพนกังำน หรือใช้สญัลกัษณ์ใด ๆ 
หรือเปิดเผยให้เห็นช่ือหรือตรำบริษัทฯ ไมว่ำ่กรณีใด ๆ อนัท ำให้ผู้อื่นเข้ำใจได้วำ่เป็นบคุลำกรของบริษัทฯ ใน
กำรเข้ำร่วมประชมุทำงกำรเมือง หรือร่วมชมุนมุในท่ีสำธำรณสถำนใด ๆ อนัมีลกัษณะทำงกำรเมือง 

8.3 ควำมซื่อสตัย์สจุริต 
8.3.1 บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องมีควำมซื่อสตัย์สจุริตตอ่หน้ำที่ และรับผิดชอบตอ่งำนท่ีได้รับมอบหมำย  

8.3.2 ห้ำมมิให้บุคลำกรของบริษัทฯ เข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องพวัพนักับกำรหลอกลวง หรือทุจริตใด  ๆ ที่เก่ียวกับ
บริษัทหรือบคุคลอื่น เช่น คูค้่ำ  ลกูค้ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เป็นต้น  

8.3.3 ห้ำมมิให้บคุลำกรของบริษัทฯ ให้ข้อมลูอนัเป็นเท็จหรือเจตนำท ำให้เข้ำใจผิด เจตนำปกปิดข้อเท็จจริงหรือ
ปลอมแปลงเอกสำร กำรทจุริตถือเป็นกำรกระท ำผิดที่แจ้งชดั และอำจสง่ผลให้มีกำรลงโทษทำงวินยั รวมถึง
กำรเลกิจ้ำงในทนัทีและกำรด ำเนินคดีอำญำด้วย 

8.4 กำรมีวินยั 
8.4.1 บริษัทฯ ก ำหนดกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย และหลกัจริยธรรม ดงันัน้บคุลำกรของบริษัทฯ 

ต้องประพฤติปฏิบตัิตำมนโยบำย ข้อบงัคบั ระเบียบ ค ำสัง่ และประกำศที่บริษัทฯ ก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด 

8.5 กำรรักษำทรัพย์สนิของบริษัทฯ  
8.5.1 บคุลำกรของบริษัทฯ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรใช้และรักษำทรัพย์สินของบริษัทฯ พร้อมทัง้ดแูล

ไมใ่ห้เกิดกำรสญูหำย  

8.5.2 ห้ำมมิให้บุคลำกรของบริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ทัง้สงัหำริมทรัพย์ อสงัหำริมทรัพย์ ควำมรู้ทำง
วิชำกำร เทคโนโลยี  ข้อมลู เอกสำรสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธิประโยชน์ สมัปทำน ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์
ต่ำง ๆ ในทำงที่ผิดกฎหมำยและจริยธรรม หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ  ทัง้ไม่น ำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่นตวัหรือของผู้อื่นโดยมิชอบ 

8.6 กำรรักษำข้อมลูควำมลบัของบริษัทฯ  
8.6.1 ห้ำมมิให้บคุลำกรของบริษัทฯ เปิดเผยข่ำวสำรข้อมลูที่เป็นควำมลบัของบริษัทฯ  โดยเฉพำะควำมลบัทำง

กำรค้ำ ข้อมลูลบัหมำยถึงข้อมลูใด ๆ  ท่ีไมไ่ด้เป็นข้อมลูสำธำรณะ ซึ่งหำกถกูเปิดเผยอำจถกูน ำไปใช้โดยผู้อืน่
อนัอำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่บริษัทฯ  
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8.6.2 ในกรณีที่สิน้สุดสภำพกำรเป็นพนักงำน บุคลำกรของบริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องส่งข้อมูลและเอกสำรที่เป็น
ควำมลบัซึ่งตนครอบครองอยู่ คืนให้บริษัทฯ โดยไม่ต้องร้องขอ  และให้แล้วเสร็จก่อนกำรสิน้สดุสภำพกำร
เป็นพนกังำน ข้อผกูพนักำรรักษำข้อมลูควำมลบันีย้งัมีผลบงัคบัแม้เมื่อพ้นจำกกำรเป็นบคุลำกรของบริษัทฯ 
แล้ว 

8.6.3 บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมนโยบำยและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ควำมมั่นคงและปลอดภัยทำงไซเบอร์ เพื่อป้องกันกำรละเมิดควำมลบั กำรร่ัวไหลของข้อมูล หรือกำร      
สญูหำยของข้อมลู 

8.7 กำรไมใ่ช้ต ำแหนง่หน้ำที่กำรงำน ข้อมลู และเอกสำรของบริษัทฯ หำประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
8.7.1 ห้ำมมิให้บคุลำกรของบริษัทฯ อำศยัต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนของตน หรือข้อมลู หรือเอกสำรของบริษัทของ

ลกูค้ำ หรือผู้ที่ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ  เพื่อแสวงหำประโยชน์ส ำหรับตนเอง ครอบครัว หรือบคุคลอื่น หรือท ำให้
ประโยชน์ของบริษัทฯ  ลดน้อยลง ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

8.7.2      บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องละเว้นจำกกำรใช้ต ำแหนง่หรือควำมรู้เก่ียวกบับริษัทฯ  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรซือ้ขำยหรือติดตอ่ในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภำยใน 

8.8 กำรประพฤติปฏิบตัิที่ขดัตอ่ประโยชน์ของบริษัทฯ  
8.8.1 ห้ำมมิให้บคุลำกรของบริษัทฯ กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ  หรือท ำให้บริษัทฯ 

เสยีผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกวำ่ที่ควร 

8.8.2 กรณีบุคลำกรของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือธุรกิจที่ด ำเนินกิจกำรแข่งขันกับบริษัทฯ  บุคลำกรของ
บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบมิให้กำรถือหุ้นนัน้มีผลกระทบให้บคุลำกรของบริษัทฯ กระท ำ หรือละเว้นกำรกระท ำ
อนัควรตำมหน้ำที่ในฐำนะบคุลำกรของบริษัทฯ  

8.9 กำรอทุิศตวัและอทุิศเวลำ 
8.9.1 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องอุทิศตวัและอุทิศเวลำ ทุ่มเทปฏิบตัิงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ 

อยำ่งเต็มที่ และโดยเต็มควำมสำมำรถ  ไมพ่งึประกอบธุรกิจอื่น ท ำงำนสว่นตวั หรือท ำงำนอื่นที่มิใช่งำนของ
บริษัทฯ ในเวลำงำน อนัมีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิงำน หรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

9.   ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
9.1 บุคลำกรของบริษัทฯ จะต้องหลีกเลี่ยง และป้องกนัไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว หรือเครือญำติขดัแย้งกบั

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ  หรือลกูค้ำ หรือคู่ค้ำของบริษัทฯ  ในกรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ ให้แจ้งควำมสมัพนัธ์
ดงักลำ่วให้ผู้ที่เก่ียวข้องภำยในบริษัทฯ ได้รับทรำบ และให้งดยุง่เก่ียวกบัข้อมลูที่มีผลต่อกำรตดัสินใจ และกำรอนมุติ
ในเร่ืองนัน้ ๆ 

9.2 กำรให้ของขวญั และให้กำรเลีย้งรับรองกบัลกูค้ำ คูค้่ำ หรือบคุคลอื่น ๆ ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ จะต้อง
เป็นไปตำมปกติวิสยัแห่งกำรติดต่อธุรกิจโดยทัว่ไป เหมำะสมแก่โอกำสและเทศกำล โดยบุคลำกรของบริษัทฯ พึง
ปฏิบตัิในขอบเขต ดงันี ้
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9.2.1 ไมข่ดัตอ่นโยบำย และกฎระเบียบของบริษัทฯ ที่มีอยูแ่ล้ว และที่จะมีเพิ่มเติมตอ่ไป 

9.2.2 เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

9.2.3 ต้องรำยงำนให้ผู้มีอ ำนำจตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดรับทรำบ และอนมุตัิก่อนทกุครัง้ 

9.3 บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกรับของขวญั และกำรเลีย้งรับรองในทกุกรณี หำกจ ำเป็นต้องมีกำรรับของขวญัและ
รับกำรเลีย้งรับรองจำกลกูค้ำ คู่ค้ำ หรือบคุคลอื่น ๆ พึงกระท ำในบริบทแห่งกำรติดตอ่ธุรกิจบริษัทฯ เท่ำนัน้ และต้อง
แจ้งให้ผู้มีอ ำนำจตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดรับทรำบด้วยทกุครัง้ ในบำงกรณีอำจต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้มีอ ำนำจ
ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดตำมล ำดบัก่อน ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ ที่จะมีเพิ่มเติมตอ่ไป 

9.4 บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนัและกำรให้สนิบนของบริษัทฯ อยำ่งเคร่งครัด 
และต้องไม่กระท ำกำรหรือยอมรับกำรทจุริตคอร์รัปชันและกำรให้สินบนในทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม โดย
นโยบำยดงักลำ่วมีผลครอบคลมุทกุธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ รวมถึงทกุหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

10. การปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน 
10.1 กำรปฏิบตัิตนตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชำ 

10.1.1 บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตวัเป็นแบบอยำ่งที่ดี โดยเป็นผู้บงัคบับญัชำที่ดี มีเมตตำและคณุธรรมควร
แก่กำรเคำรพนับถือ ให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเสมอภำค ส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมก้ำวหน้ำของผู้ ใต้บงัคบับญัชำ ยินดีรับฟัง ให้ค ำแนะน ำที่ดี และช่วยพิจำรณำแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ให้
ลุล่วง รวมทัง้ช่วยเหลือเกือ้กูลผู้ ใต้บังคับบัญชำตำมควรแก่กรณี และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีของ
บคุลำกรของบริษัทฯ ที่มีตอ่องค์กร 

10.2 กำรปฏิบตัิตนตอ่ผู้บงัคบับญัชำ 
10.2.1 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องให้ควำมเคำรพ เช่ือฟัง และปฏิบัติตำมค ำสัง่โดยชอบของผู้บังคับบัญชำ มุ่ง

ปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี พึงน ำเสนอควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรด ำเนินงำน มีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บงัคบับญัชำและปรับตนเองให้ท ำงำนร่วมกบัผู้บงัคบับญัชำได้ 

10.3 กำรปฏิบตัิตนตอ่ผู้ ร่วมงำน 
10.3.1 บคุลำกรของบริษัทฯ พึงสร้ำงเสริมและรักษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมคัคี ควำมเข้ำใจ และแสดงควำมมี

น ำ้ใจ รวมทัง้อธัยำศยัไมตรีอนัดีซึง่กนัและกนั  

10.3.2 บคุลำกรของบริษัทฯ พงึให้เกียรติและให้ควำมเคำรพตอ่กนั โดยสนบัสนนุกำรท ำงำนเป็นทีม และร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นในเร่ืองตำ่ง ๆ  โดยเปิดเผยและสจุริตใจ เคำรพควำมคิดเห็นและยินดรัีบฟังข้อมลูย้อนกลบั และ
ข้อเสนอแนะของผู้อื่นโดยไมม่ีอคติ  

10.3.3 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่กล่ำวร้ำยหรือคุกคำมผู้ ร่วมงำนในรูปแบบต่ำง  ๆ ไม่ว่ำจะในบริษัทฯ หรือ
สถำนท่ีอื่นใด 

10.3.4 บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องไมค่กุคำมผู้ ร่วมงำนในรูปแบบตำ่ง ๆ รวมถึงกำรคกุคำมทำงเพศ ซึง่อำจกระท ำใน
รูปแบบตำ่ง ๆ เช่น ทำงวำจำ ทำงสือ่สิง่พิมพ์ ทำงกำยสมัผสั เป็นต้น 
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11. หลักปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 
11.1 จดัให้มีกำรพฒันำระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยั ให้สอดคล้องตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภยัที่

เก่ียวข้อง รวมถึงมำตรฐำนสำกล  

11.2 จดัให้มีกำรให้ควำมส ำคญั และด ำรงไว้ซึ่งมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน เพื่อควบคมุและป้องกนัอนัตรำย
จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อสวสัดิภำพ และทรัพย์สินของบคุลำกรของบริษัทฯ  และของ
บริษัทฯ  

11.3 จดัให้มีกำรสนบัสนนุทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยั เพื่อให้เกิดกำรพฒันำ
อยำ่งตอ่เนื่อง 

11.4 จดัให้มีกำรก ำหนดแนวกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภยั ดงันี ้
11.4.1 ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบอนัดบัแรกในกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรของบริษัทฯ 

ทกุคน 

11.4.2 บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ปลอดภยั ควบคมุควำมเสีย่งของกำร
เกิดอบุตัิเหต ุตลอดจนสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมควำมปลอดภยัเพื่อสร้ำงทศันคติและจิตส ำนกึในกำร
ท ำงำนอยำ่งปลอดภยั เพื่อด ำรงไว้ซึง่มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยมุง่มัน่ท่ีจะบรรลเุปำ้หมำย
ให้อบุตัิเหตเุป็นศนูย์ (Zero Accident) 

11.4.3 ผู้ บังคับบัญชำทุกระดับ เป็นผู้ น ำ ก ำกับดูแลและสนับสนุนให้บุคลำกรของบริษัทฯ ปฏิบัติงำนอย่ำง
ปลอดภยัและตอ่เนื่อง 

11.4.4 บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของตนเอง ของเพื่อนร่วมงำน ของทรัพย์สินบริษัทฯ  เป็น
ส ำคญัตลอดเวลำที่ปฏิบตัิงำน 

11.4.5 บุคลำกรของบริษัทฯ ทุกคนต้องให้ควำมร่วมมือในโครงกำรควำมปลอดภยัของบริษัทฯ  และเสนอควำม
คิดเห็นในกำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนและวิธีกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั 

11.5   จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัด้ำนสิง่แวดล้อมที่เก่ียวข้องตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรของโครงกำร 

11.6   จะค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อำจเกิดขึน้ รวมถึงประเด็นที่เก่ียวข้องกับสุขภำพและควำม
ปลอดภยัของพนกังำน ชุมชนท้องถ่ิน และผู้มีสว่นได้เสียอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ในกระบวนกำรตดัสินใจและกำรประเมิน
ควำมเสีย่ง 

12. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 
12.1 บคุลำกรของบริษัทฯ จะต้องรับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ และปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจอยำ่งเคร่งครัด 

12.2 บุคลำกรของบริษัทฯ มีหน้ำที่ส่งเสริม และปฏิบัติตำมจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ผู้ ที่ ฝ่ำฝืนหรือละเมิด
จรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินยัตำมระเบียบบริษัทฯ  นอกจำกนีอ้ำจได้รับโทษ
ตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำผิดกฎหมำย 
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12.3 บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส กำรแจ้งข้อร้องเรียน หรือกำรแจ้งควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส ำหรับผู้ที่
ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ หรือกำรกระท ำของพนกังำนของบริษัทฯ โดยผู้แจ้ง เหตุสำมำรถสง่
ข้อมลูและหลกัฐำนผำ่นช่องทำงดงัตอ่ไปนี ้

• แจ้งผู้บงัคบับญัชำหนว่ยงำนของผู้ ร้องเรียน หรือหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 

• แจ้งผำ่นโทรศพัท์โดยตรงที่หนว่ยงำนรับเร่ืองร้องเรียน หมำยเลข 02 080 4500 

• ส่ง e-mail ถึงหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน : ia@gulf.co.th หรือถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ : 
ac@gulf.co.th 

• สง่จดหมำยถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรของบริษัทฯ ตำมที่อยูด่งันี ้
87 อำคำรเอ็มไทย ทำวเวอร์ ชัน้ 11 
ออลซีซัน่ เพลส ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 

12.4 บริษัทฯ ควรจดัให้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในและก ำกบักระบวนกำรธุรกิจ (Internal Audit & Compliance) มีหน้ำที่
รำยงำนในเร่ืองกำรติดตำมดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

12.5 บริษัทฯ ควรจดัให้มีกำรทบทวนจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจทกุ 2 ปี เพื่อให้มีควำมเหมำะสม ทนัต่อเหตกุำรณ์
ปัจจบุนั และสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่อำจเปลีย่นแปลงไป 

12.6 ในกรณีที่มีกำรยืนยนัถึงเหตุกำรณ์กำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ หน่วยงำนหรือบุคคลในบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องจะต้อง
รับผิดชอบในกำรพฒันำ ทบทวน และปรับปรุงมำตรกำรป้องกันหรือควบคุม ซึ่งมำตรกำรดงักล่ำวอำจได้รับกำร
ตรวจสอบโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในตำมควำมจ ำเป็น สอดคล้องกบัขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของหนว่ยงำนดงักลำ่ว 

12.7 บริษัทฯ จะสนับสนุนกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้เก่ียวกับจรรยำบรรณให้แก่พนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดยเนือ้หำ
ประกอบกำรฝึกอบรมจะต้องได้รับกำรทบทวนและปรับปรุงอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อครอบคลุมบทเรียนที่ได้รับจำก
เหตกุำรณ์ที่อำจเกิดขึน้ 


