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วัตถุประสงค์ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ หรือกลุ่มจีพี

เอสซี มีความมุ่งม่ันท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการเพ่ือสังคม 

ชุมชน และส่ิงแวดล้อมท่ีดี และให้ความส าคัญการการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็นส่วน

หน่ึงท่ีมีความส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้กลุ่มจีพีเอสซี บรรลุตามความมุ่งม่ันอย่างมีประสิทธิผล 

“แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้ากลุ่มจีพีเอสซี (GPSC Group Supplier 

Sustainable Code of Conduct)” จึงถูกก าหนดข้ึนเ พ่ือให้คู่ค้ า ใ ช้ เป็นแนวทางหรือ

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม เกิดความรับผิดชอบต่อ

สังคมและชุมชน มีการดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการบริหาร

จัดการด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มจีพีเอสซีส่งเสริมให้คู่ค้าจัดท า

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนและ/หรือนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ส าหรับคู่ค้า

ของตนเพ่ือให้ก่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างยั่งยืนตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน 

การด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของกลุ่มจี

พีเอสซี 

1. แนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 

จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) หมายถึง มาตรฐานของการประกอบธุรกิจ การ

ผลิตสินค้า การใช้บริการ และการจัดจ าหน่าย เพ่ือได้รับผลตอบแทนตามสมควรกับท่ีลงทุน

ไปอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภค เจ้าของกิจการ ผุ้ถือหุ้น 

ผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ รัฐบาล สังคม ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจร่วมกัน 

จริยธรรมทางธุรกิจจึงถือเป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีส าคัญของการด าเนินการผลิต การให้

ให้บริการ หรือจัดจ าหน่าย ของการด าเนินธุรกิจ ดังน้ันผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการท่ีมีจริยธรรม

ในการด าเนินธุรกิจย่อมได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจว่าจะสามารถด าเนินธุรกิจท่ีปฏิบัติ

อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางในภาพรวมท่ีผู้ประกอบธุรกิจสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดจริยธรรมทางธุรกิจ อาทิ 

(1) จัดท าส่ิงพิมพ์ ระบุข้อควรปฏิบัติหรือจรรยาบรรณท่ีพึงประสงค์ ส่ิงใดท่ีไม่ยอมรับ

หรือถือว่าผิดจรรยาบรรณ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแสดงตัวอย่างให้

ชัดเจน 

(2) จัดให้มีการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารหรือ

หัวหน้างาน และมีการถ่ายทอดหรือส่ือความให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและถือ

ปฏิบัติต่อไป 

(3) จัดให้มีคณะกรรมการติดตามหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม

จรรยาบรรณท่ีควรจะเป็น และมีกระบวนการพิจารณาเพ่ือวินิจฉัยหาทางปรับปรุง

แก้ไข หากตรวจพบการกระท าท่ีไม่ถูกต้องตามแต่กรณีไป 
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(4) จัดให้มีระบบการตอบแทนหรือให้รางวัลแก่ผู้ท่ีประพฤติดี เหมาะสมกับองค์กร 

ในทางกลับกันมีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ประพฤติปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์ โดย

ต้องกระท าอย่างชัดเจนโปร่งใส โดยให้พนักงานรับทราบโดยท่ัวกัน 

(5) ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบายท่ีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

ได้ท่ี https://www.gpscgroup.com/th/cg/good-coporate-

governance-policy-and-code-of-conduct  

ประเด็นย่อยของจริยธรรมทางธุรกิจ ได้แก่ 

1.1. ความซือ่สัตย์ทางธุรกิจ 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะต้องด าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยไม่

ทุจริต ไม่ติดสินบน หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หากพบว่าคู่ค้ากระท าการใดๆ เข้า

ข่ายดังกล่าว คู่ค้าจะถูกยกเลิกสัญญา โดยกลุ่มจีพีเอสซี จะไม่รับผิดชอบต่อความ

เสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคู่ค้า อันเน่ืองมาจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว และอาจ

ถูกด าเนินการตามกฎหมาย 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีจริยธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย 

✓ สื่อให้เห็นค่านิยม นโยบาย และแนวปฏิบัติให้

พนักงานใช้ในการท างานอย่างถูกต้อง และ

มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

✓ มีการติดตามดูแลการปฏิบั ติงานของ

พนักงานโดยผู้บังคับบัญชา และมีการ

ทบทวนโดยผู้บริหาร 

✓ การพิจารณาการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้าน

คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) 

✓ มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการ

งดให้และรับผลประโยชน์อื่นใด 

 เอาเปรียบลูกค้า อาทิ การปลอมปน หรือ

ปลอมแปลงสินค้า หรือส่งสินค้าท่ีต ่ากว่า

มาตรฐานท่ีตกลงกันไว้ ไม่กักตุนสินค้าเพ่ือ

ข้ึนราคา หรือค้าก าไรเกินควร เป็นต้น 

 ให้ข้อมูลบิดเบือนจากความเป็นจริง 

 เสนอหรือให้ส่ิงตอบแทนใดๆ เพ่ือให้เกิดการ

อ านวยความสะดวก 

 

1.2. การรักษาความลับ 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลท่ีเป็นความลับของกลุ่มจี

พีเอสซี รวมถึงมีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection 

Act: PDPA) และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal 

Data) ด้วย และต้องไม่น าข้อมูลไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีผิดกฎหมาย และ/หรือเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนบุคคล และ/หรือเพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า 

 

https://www.gpscgroup.com/th/cg/good-coporate-governance-policy-and-code-of-conduct
https://www.gpscgroup.com/th/cg/good-coporate-governance-policy-and-code-of-conduct
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ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีนโยบาย และการสื่อความให้พนักงานใน

บริษัทรักษาข้อมูลของลูกค้า 

✓ มีระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่างๆ ท่ี

เป็นความลับของลูกค้า 

✓ มีหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากับ

ดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล ท่ีรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 น าข้อมูลทางการค้า หรือผลงานของลูกค้า

ไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือใช้

เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีผิดกฎหมาย และ/หรือ 

เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล และ/หรือเพ่ือ

ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง 

 ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการรักษาความลับ 

(Confidentiality Agreement: CA) 

 

1.3. การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะต้องแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

ในชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใต้หลักจริยธรรม มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ค านึงถึง

บทบาทขององค์กรภาคธุรกิจท่ีต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง มีแผนท่ีชัดเจน สอดคล้อง

กับความคาดหวังของสังคมด้วยความสมัครใจ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร

มีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของคู่ค้า ท่ีครอบคลุมถึงผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 

✓ มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทาง

สังคมและส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการ

ท างานต่างๆ ขององค์กร 

✓ มีส่ วน ร่วมกั บสั งคม/ชุมชนในเชิง รุก 

(Proactive Community Engagement) 

 ด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงแต่ผลประโยชน์

ขององค์กร ไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดกับ

ชุมชน หรือสังคม 

 ไม่รับฟงัข้อร้องเรียนจากชุมชนหรือสังคม 

 

1.4. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะต้องแจ้งให้กลุ่มจีพีเอสซี ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หาก

พบว่ามีการด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างคู่ค้าและกลุ่มจีพีเอสซี ท้ัง

ในแง่ของนิติบุคคลและตัวแทนของนิติบุคคล 
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ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีกระบวนการบริหา รจัดกา ร ต่อกรณี

ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชดัเจน เช่น จัดท า

เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดของผลประโยชน์

ท าซ้อนท่ีเกิดข้ึน หรือจัดให้มีการตรวจสอบ

โดยบุคคลภายนอก 

✓ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการแจ้งให้กลุ่ม

จีพีเอสซีทราบ หากพบว่ามีการด าเนินการ

ใดๆ ท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกลุ่ม

จีพีเอสซีและคู่ค้า 

 คู่ค้ามีผลได้ผลเสียส่วนตัวกับกลุ่มจีพีเอสซี 

และผลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

หรือการกระท าหน้าท่ีโดยขาดความเท่ียง

ธรรม 

 

2. แนวทางด้านสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีได้มาพร้อมกับการเกิด และเป็นสิทธิติดตัวบุคคล

น้ัน ไม่ว่าจะอยู่ในเขตการปกครอง เช้ือชาติ หรือศาสนาใดๆ ท่ีพึงมีโดยเสมอภาคกัน เพ่ือ

การด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเออย่างเต็มท่ีและสร้างสรรค์ 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี ต้องให้ความเคารพต่อสิทธิของแรงงาน และปฏิบัติต่อแรงงาน

อย่างเป็นธรรม ตามบรรทัดฐานสากล โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

2.1. อิสรภาพของแรงงาน 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะไม่ใช้แรงงานท่ีถูกบังคับหรือไม่เต็มใจ (Forced Labour)  

เน่ืองจากการถูกบีบบังคับ โดยการใช้บทลงโทษ เพ่ือให้ท างานหรือให้บริการน้ัน  

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีกระบวนการจ้างพนักงานท่ีเปิดเผย ไม่มี

การจ้างแรงงานท่ีถูกบังคับหรือไม่เต็มใจ 

✓ ตรวจสอบ ปรับปรุง และจัดให้มีกระบวนการ

จ้างงาน ระเบียบวิธีการจ้างงาน สัญญา

จ้าง และการยกเลิกสัญญาจ้าง อย่างเป็น

ธรรม 

✓ มีนโยบายการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีไม่

จ ากัดอิสรภาพของพนักงาน 

✓ เคารพในสิทธิตามกฎหมายของลูกจ้างใน

การเข้าร่วมหรือใม่เข้าร่วมสมาคม สหภาพ 

สหพันธ์ต่างๆ 

 บังคับใช้แรงงาน ซึ่งเป็นงานท่ีไม่ใช่ความ

สมัครใจของเจ้าตัว 

 ยึดเอกสารแสดงตนต่างๆ ของพนักงานไว้

กับบริษัท 

 ไม่ให้สิทธิแรงงานในการลาออกจากงานโดย

อิสระ 
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2.2. การใช้แรงงานเด็ก 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะต้องไม่จ้างแรงงานเด็กท่ีมีอายุไม่ถึงตามกฎหมายก าหนด

และเป็นไปตามมาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(International Labour Organization: ILO) และไม่ให้เด็กหรือบุคคลท่ีมีอายุต ่า

กว่า 18 ปี ท างานในเวลากลางคืนหรือในสถานท่ีท่ีมีลักษณะอันตราย 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานโดยตรง

ทราบข้อก าหนดและกฎหมายด้านแรงงาน

เด็กของประเทศน้ันๆ 

✓ ถ้ามีการใช้ลูกจ้างเด็ก จะต้องปฏิบัติตามท่ี

กฎหมายก าหนด และมีกระบวนการแจ้งและ

ใช้งานอย่างชัดเจน 

✓ มีการก าหนดกฎหรือข้อบังคับ และขอบเขต

งานท่ีแรงงานเด็กไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 จ้างบุคคลท่ีมีอายุต ่ากว่าท่ีกฎหมายก าหนด 

 ให้ลูกจ้างเด็กท างานในประเภทต่างๆ ตามท่ี

กฎหมายก าหนดห้ามไว้ 

 

2.3. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะจ่ายค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ท่ีลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมาย 

ให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยค่าจ้างท่ีแรงงานได้รับจะต้องไม่น้อย

กว่าอัตราค่าจ้างข้ันต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ท่ี

แรงงานพึงได้รับตามกฎหมายด้วย 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ พนักงานทุกคน ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างแรงงานข้ันต ่าตามกฎหมายท่ีประเทศ

คู่ค้าปฏิบัติการอยู่ก าหนดไว้ 

✓ พนักงานได้รับการจ่ายเงินค่าจ้าง  การ

ปฏิบัติงานล่วงเวลาตามกฎหมายท่ีประเทศคู่

ค้าปฏิบัติการอยู่ก าหนดไว้ หากไม่มีการ

ก าหนดเป็นกฎหมาย การจ่ายค่าจ้างไม่ควร

น้อยกว่าค่าจ้างรายชั่วโมงของพนักงาน 

✓ มีกร ะบวนการจัดเก็ บ ข้อ มูล เวลาการ

ปฏิบัติงานของพนักงานอย่างถูกต้อง และ

มีกระบวนการตรวจทานข้อมูลเป็นระยะว่าได้

ถูกน าไปค านวณค่าจ้างอย่างเหมาะสม 

✓ มีกระบวนการแจ้งพนักงานถึง วิ ธีการ

ประเมินค่าจ้าง รวมถึงการแจกแจงค่าจ้างท่ี

พนักงานได้รับในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น 

สลิปเงินเดือน เป็นต้น 

 จ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างต ่า

กว่าค่าจ้างข้ันต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ให้พนักงานท างานนอกเวลาปกติ โดยไม่ให้

ค่าล่วงเวลาตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
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2.4. เวลาท างาน 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะต้องไม่ให้ลูกจ้างท างานนานเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่ง

รวมท้ังเวลาท างานปกติ การท างานล่วงเวลา และการท างานวันหยุด 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีการระบุเวลาการท างานปกติ ก าหนดเวลา

เร่ิมต้นและเวลาส้ินสุดของการท างานของ

พนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยระยะเวลาไม่

เกินเวลาของแต่ละประเภทงานท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

✓ มีกระบวนการแจ้งพนักงานล่วงหน้า ถึง

ความจ าเป็นท่ีจะต้องให้พนักงานท างาน

ล่วงเวลา 

✓ มีการให้วันลา วันพักผ่อน วันพักร้อน และ

อื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

✓ มีกลไกติดตามข้อมูลเวลาการปฏิบั ติงาน

ของพนักงาน 

 เวลาท างานของพนักงานต่อสัปดาห์  

รวมถึงเวลาการท างานล่วงเวลา เกิน

ขีดจ ากัดท่ีกฎหมายก าหนด 

 

2.5. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือก

ปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเล่ือนต าแหน่ง 

การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเน่ืองมาจากการแบ่งแยกเพศ ศาสนา เช้ือชาติ 

สัญชาติ สีผิว อายุ สถานภาพการสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็น

ต้น 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีนโยบายท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติอย่างเท่า

เทียมต่อลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

✓ มีกระบวนการให้พนักงานสามารถน าเสนอ

ต่อผู้บริหารโดยตรงได้ หากมีกรณีการ

ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมเกิดข้ึน โดยไม่จ ากัด

ว่าต้องเกิดในพ้ืนท่ีปฏิบั ติงานของคู่ค้า

เท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงพ้ืนท่ีอื่นๆ ท่ีพนักงาน

ไปปฏิบัติงาน 

✓ มีการสื่อสารกับพนักงานถึงการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมอยู่เป็นระยะ 

 มีการก าหนดค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ

อย่างแตกต่างกันตามเพศ เชื้อชาติ สีผิว 

ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ 

ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็น

ต้น 
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ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ ในกระบวนการรับสมัครงาน มีการก าหนด

ลักษณะของผู้สมัครตามความสามารถทาง

อาชีพมากกว่าลักษณะส่วนบุคคล 

 

2.6. การเลิกจ้าง 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะต้องด าเนินการเลิกจ้างในแต่ละข้ันตอนตามกฎหมายแรงงาน 

และมีการจ่ายค่าชดเชยต่อลูกจ้าง โดยต้องไม่ยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบธรรม 

นอกจากจะมีหลักฐานท่ีระบุได้ชัดเจนว่าการยกเลิกสัญญาจ้างน้ันมีเหตุท่ีชอบด้วย

กฎหมายท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีการบอกกล่าวเลิกจ้างล่วงหน้าก่อนเลิก

จ้าง และจ่ายค่าชดเชยตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

 เลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอันชอบธรรม 

 

2.7. ด้านมนุษยธรรม 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะเคารพสิทธิของลูกจ้างตามหลักมนุษยธรรม มิให้มีการกระท า

อันเป็นการละเมิดทางร่างกาย วาจา และใจ รวมถึงการคุกคามหรือข่มขู่ในลักษณะ

ต่างๆ 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีห้วข้อเร่ืองการล่วงละเมิดพนักงานใน

รูปแบบต่างๆ อยู่ในนโยบายการด าเนินการ

ของคู่ค้าท่ีประกาศไว้ชัดเจน 

✓ มีการจัดเก็บข้อมูลการลงโทษพนักงาน และ

มีการตรวจสอบข้อมูลว่าการลงโทษมีการ

ด าเนินการอย่างเหมาะสม โดยหลีกเล่ียง

วิธีการตัดหรือลดเงินค่าจ้าง 

✓ มีการสื่อสารแนวนโยบายและปฏิบัติกับ

พนักงานอย่างท่ัวถึง 

 ข่มขู่หรือลงโทษลูกจ้าง โดยทารุณกรรม 

หรือพูดเหยียดหยาม หรือบีบบังคับ 
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3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้กับลูกจ้าง และด าเนินการ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

3.1. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีถูกหลักอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย โดยจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การท างาน และจะต้องประเมิน และควบคุมความเส่ียง โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน การควบคุมและการจัดการทางวิศวกรรม การป้องกันเชิงรุก การ

แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย หากไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ คู่ค้า

จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้าง และจะไม่มีการ

กล่าวโทษหรือลงโทษ หากลูกจ้างร้องเรียนด้านความปลอดภัย 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มี ป้ า ยห รือ ส่ิงบ่งชี้ ถึงความ เ ส่ียงและ

อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างาน ใน

บริ เวณท่ีมีความเสี่ ยงสูงในด้านความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อม รวมถึงมีการ

สื่อความผ่านสื่อต่างๆ ในประเด็นความ

ปลอดภัยให้พนักงานรับทราบ 

✓ มี ก า รป ร ะ เ มิ นคว าม เสี่ ย ง แผนงาน ท่ี

เกี่ยวข้อง และข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่าง

ปลอดภัย รวมถึงมีช่องทางให้ ลูกจ้าง

เสนอแนะการปรับปรุงด้านความปลอดภัย 

✓ มีกระบวนการในการตรวจสอบและซ่อม

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้ในการ

ด าเนินงานให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์และใช้งานได้

อย่างปลอดภัย 

✓ มีกระบวนการในการจัดการอุบัติการณ์ 

(อุบัติเหตุ และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ) 

เม่ือมีอุบัติการณ์เกิดข้ึนให้มีการรายงาน 

สอบสวนหาสาเหตุ และก าหนดมาตรการ

ป้องกันการเกิดซ ้า 

 ลูกจ้างขาดความเข้าใจถึงความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมจากการ

ท างาน 

 การท างานท่ีมีความเสีย่ง ลูกจ้างปฏิบัติงาน

โดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล หรือมีอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่

เพียงพอ 

 ไ ม่ มีระบบหรือกระบวนการด า เ นินการ

สอบสวนอุบัติการณ์ร้ายแรง 

 มีพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับเหมา เข้าไป

ปฏิบั ติงานในพ้ืน ท่ี เสี่ ยง  โดยไ ม่ ไ ด้ รับ

อนุญาต โดยพลการ หรือโดยไม่สอดคล้อง

กับกฎระเบียบขององค์กร 

 ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยง ข้ามข้ันตอนการ

ด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ อาจด้วยสาเหตุเพ่ือ

ประหยัดเวลา หรือด้วยความสะดวก เป็นต้น 

 พบเห็นเคร่ืองจักรช ารุด แต่ยังปฏิบัติงาน

ต่อไป หรือไม่ด าเนินการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ

ทราบ 

 

3.2. การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะด าเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาท่ีให้บริการรักษาความม่ันคง

และดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด คู่ค้าจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ

สถานการณ์ฉุกเฉิน และจะต้องแจ้งประเมินสถานการณ์ มาตรการลดผลกระทบให้กับ



 GPSC Group Supplier Sustainable Code of Conduct 2022  

10 

ลูกจ้างทราบ เช่น การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน แผนการเตือนภัยและการอพยพ 

การอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้าง 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้ันต ่าตามกฎหมายท่ีประเทศคู่ค้าปฏิบัติการ

อยู่ก าหนดไว้ 

✓ ลูกจ้างประจ า ได้รับการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติเม่ือมีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

✓ ลูกจ้างหรือผู้ รับเหมาทราบและปฏิบัติตน

ตามระเบียบปฏิบัติขององค์กร 

✓ มีการให้ความรู้แก่ ลูกจ้าง โดยมีเน้ือหา

เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติ และความรู้อื่นๆ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การ

อบรมดับเพลิงเบื้องต้น การสร้างเสริม

จิตส านึกด้านความม่ันคงปลอดภัย เป็นต้น 

✓ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินอยู่เป็นระยะ 

 ลูกจ้างขาดความเข้าใจถึงแผนรับมือเหตุ

ฉุก เฉินต่างๆ และ เ ม่ือ เกิด เห ตุ ข้ึนก็ ไ ม่

สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อชี วิต ทรัพย์สิน ห รือ

ชื่อเสียงขององค์กร 

 ลูกจ้างไม่ทราบถึงความหมายระดับการ

เตือนภัย และข้ันตอนการปฏิบัติในระดับ

ต่างๆ 

 มีอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการด าเนินการ เพ่ือ

ป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิด ข้ึนระหว่าง

ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน 

 

3.3. อาชีวอนามัย การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการท างาน 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะต้องจัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของลูกจ้างให้

ถูกสุขลักษณะ และมีการบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงมีมาตรการและระบบท่ีจะ

บริหารจัดการ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการ

ท างาน ซึ่งรวมถึงรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ และรายงานสภาพการณ์หรือ

เหตุการณ์ท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ยง

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

✓ มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ี

เหมาะสมต่อการท างาน เช่น แสงสว่าง 

ความร้อน เสียง ฝุ่น การระบายอากาศ เป็น

ต้น 

✓ มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลให้ ลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ ยงอย่าง

เพียงพอ 

✓ มีช่องทางให้ลูกจ้างรายงานการบาดเจ็บ/

เจ็บป่วยจากการท างาน รวมถึงรายงาน

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ และรายงาน

 ลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 

โดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล 

 ลูกจ้างปฏิบัติงานเต็มวัน (8 ชั่วโมง) ใน

พ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังเกิน 90 dB(A) โดยไม่

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 ไม่มีการระบายอากาศในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับสารเคมี เช่น พัดลมระบายอากาศ 

หรือ Hood ดูดอากาศ 
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ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

สภาพการณ์/การกระท าท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน 

เช่น แบบฟอร์ม หรือระบบ electronic 

 

4. การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม และ

มุ่งม่ันพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเฉพาะต่างๆ ด้าน

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการท่ีส่งมอบให้กับกลุ่มจีพีเอสซี โดยแนวทาง

บริหารจัดการ และการปฏิบัติส าหรับประเด็นส่ิงแวดล้อมโดยท่ัวไป 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีการ Audit ภายใน หรือภายนอก ด้าน

ส่ิงแวดล้อมอยู่ เป็นระยะ และด าเนินการ

ตามท่ีก าหนดไว้ภายใต้กฎหมาย ข้อก าหนด 

หรือนโยบายของคู่ค้า 

✓ มีกระบวนการตรวจสอบกฎหมายใหม่ๆ ด้าน

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องและน าไปปฏิบั ติ

อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย 

✓ มีการบริหารจัดการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีส่งมอบให้กลุ่มจีพีเอ

สซีอย่างเหมาะสม หากได้รับการก าหนด

ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติมจากกลุ่มจี

พีเอสซี 

 มีระบบการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

ภายในองค์กร แต่ไม่มีการน าไปปฏิบัติ 

 พนักงานปฏิบัติงานโดยขาดความเข้าใจถึง

ป ร ะ เ ด็ น แล ะ ค ว า ม เสี่ ย ง ต่ า งๆ  ท า ง

ส่ิงแวดล้อมในหน้าท่ีของตนเอง 

 มีการตรวจวัดค่าต่างๆ ทางส่ิงแวดล้อมไม่

ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 

 

แนวทางปฏิบัติเฉพาะส าหรับประเด็นส่ิงแวดล้อมตามข้อก าหนด มีดังน้ี 

4.1. ก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 

ก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต การ

บริการ และการขนส่ง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนด าเนินงาน ช่วงด าเนินงาน และ

หลังด าเนินงาน โดยยึดหลักการการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) เช่น 

การลดของเสียท่ีเกิดข้ึน การระบายน ้าท้ิงและมลพิษทางอากาศ รวมถึงการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 



 GPSC Group Supplier Sustainable Code of Conduct 2022  

12 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีการแสดงความมุ่งม่ันโดยผู้บริหารท่ีจะ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และบริหาร

จัดการด้านส่ิงแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์/บริการ และสื่อความให้กับ

พนักงานรับทราบ 

✓ มีการประเมินความเสี่ยงด้านส่ิงแวดล้อม

ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ 

และมีแผนการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

✓ มีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน 

และมีกระบวนการตรวจประเมินผลลัพธ์ท่ีได้ 

 มีการให้ผู้รับเหมาเข้ามาปฏิบัติงานโดยไม่

แจ้งประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ 

 จัดจ้าง (เช่น การจัดจ้างขนส่ง) หรือจัดซื้อ

วัตถุดิบ โดยค านึงถึงประเด็นราคาเพียง

อย่างเดียว 

 

4.2. ของเสียและของเสียอันตราย 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะบ่งช้ี แยกแยะ และควบคุมของเสียและของอันตรายท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิต และกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องก่อนปล่อยสู่

ส่ิงแวดล้อมภายนอก 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีการตรวจสอบการก าจัดของเสียว่าได้ถูก

ส่งออกไปก าจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

✓ มีการชี้บ่งประเภทของของเสียต่างๆ ภายใน

องค์กร 

 ด า เ นินการ ท้ิงของเสียอันตรายออกสู่

ส่ิ งแวดล้อมภายนอก โดยปราศจาก

กระบวนการบริหารจัดการ 

 มีการร้องเรียนด้านกล่ินอันไม่พึงประสงค์ 

อันเกิดจากของเสียประเภทต่างๆ จากชุมชน

ข้างเคียง 

 

4.3. มลพิษทางน า้ 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะเฝ้าระวัง ควบคุม รวมถึงบ าบัดคุณภาพน ้าท้ิงท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิต และกระบวนการด าเนินงานต่างๆ และระบบสุขาภิบาล ก่อนท่ีจะมีการ

ปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก 
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ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีการตรวจเช็ค และบ ารุงรักษาระบบบ าบัด

น ้าเสียอย่างสม ่าเสมอ 

✓ ตรวจวัดค่าดัชนีชี้ วัดทางน ้ า ต่างๆ กับ

ห้องปฏิบั ติการท่ี ได้รับการรับรองตาม

ก าหนดเวลา 

✓ มีแผนการบริหารจัดการในกรณีท่ีสารเคมี

เป็นพิษในรูปของเหลวร่ัวไหล 

 ระบบบ า บัดน ้ า ท้ิง ขัดข้องและ ไ ม่ มีก า ร

ด าเนินการซ่อมบ ารุง 

 มีการลักลอบปล่อยน ้าท้ิงออกสู่ส่ิงแวดล้อม

ภายนอก โดยไม่บ าบัดอย่างเหมาะสม 

 มีการร้องเรียนด้านมลภาวะทางน ้าจาก

ชุมชนข้างเคียง 

 

4.4. มลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะจ าแนก เฝ้าระวัง ควบคุม และบ าบัดการปล่อยของเสีย และ

ผลิตผลจากการเผาไหม้ในกระบวนการผลิต และกระบวนการด าเนินการต่างๆ ก่อน

ปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก รวมถึงมุ่งม่ันท่ีจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในกระบวนการด าเนินการต่างๆ ของคู่ค้า 

ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีกระบวนการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดมลพิษ

ทางอากาศ และปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม

และครบถ้วน 

✓ มีกระบวนการตรวจวัดค่าดัชนีชี้ วัดทาง

อากาศต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และ

ผู้บริหารมีการรับทราบผลการตรวจ 

✓ มุ่งม่ันท่ีจะด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือลดการ

ปล่อยก๊ าซ เ รือนกระจก เช่น  การเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดท า

บัญชีก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

 มีการร้องเรียนด้านมลภาวะทางอากาศจาก

ชุมชนข้างเคียง 

 

4.5. ดินปนเปื้ อนและน า้ใต้ดิน 

คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี จะด าเนินการโดยค านึงถึงความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของดิน

และน ้าใต้ดินระหว่างกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ และด าเนินการบริหารจัดการ

อย่างเหมาะสม 
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ตัวอยา่งการบริการจัดการหรือการปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Compliance) 

ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

(Non-compliance) 

✓ มีการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติการ 

อันอาจส่งผลกระทบต่อดินและน ้าใต้ดิน และ

มีการบริหารจัดการความเส่ียงน้ันๆ อย่าง

เหมาะสม 

✓ มีมาตรการควบคุมการร่ัวไหลของสาร

อันตรายต่างๆ ลงสู่ผิวดิน 

✓ มีมาตรการตรวจสอบกรณีถังเก็บของเหลว

ใต้ดินต่างๆ ร่ัวไหล 

 มีชุมชนข้างเคียงร้องเรียนเร่ืองคุณภาพน ้า

ใต้ดิน 

 มีการปนเปื้ อนในแหล่งน ้าข้างเคียง โดย

ไม่ได้มาจากน ้าผิวดินหรือท่อระบายน ้าท้ิง 

 พ้ืนท่ีเก็บสารเคมีอันตราย หรือพ้ืนท่ีเก็บ

ของเสียอันตรายต้ังอยู่บนบริเวณท่ีมีความ

เสีย่งต่อการปนเปื้ อนของดินและน ้าใต้ดิน 

 

ท้ังน้ี เพ่ือให้คู่ค้าของกลุ่มจีพีเอสซี น าแนวทางน้ีไปใช้ หรือน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการและการด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้ากลุ่มจีพีเอส

ซี (GPSC Group Supplier Sustainable Code of Conduct) เพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืนต่อไป 

 

 

 


