
CORE VALUES
ค่านิยมหลักขององค์กร



OWNERSHIP COMMUNICATION

CHALLENGE COLLABORATION C A R E

Take ownership with integrity 
รบัผดิชอบดว้ยใจและคณุธรรม

Communication with thoroughness, openness 
and respect  : สือ่สารทัว่ถงึ เปิดใจ และใหเ้กยีรติ

Challenge for the better 
กลา้คดิกลา้ท า เพือ่สิง่ทีด่กีวา่

Collaboration to achieve more 
รว่มใจรวมพลงัเพือ่อกีขัน้ของความส าเรจ็

Care for each other 
ใสใ่จดแูลกนัและกนั

Together We Make Everyday 
Safer For Everyone

ความปลอดภัยคือส่ิงส าคัญสูงสุด



Treat JBE like our home :
ใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า และดแูลรกัษาทรพัยส์นิ-
ผลประโยชน์ของบรษิทัเหมอืนเป็นบา้นของเรา

Be self-disciplined :
รูห้น้าที ่ มวีนิยัในตนเอง รวมถงึการปฏบิตัติามกฎ 
ระเบยีบ และวธิปีฏบิตังิาน

Drive visions and results :
สรา้งผลส าเรจ็ของงาน และขบัเคลื่อนวสิยัทศัน์ขององคก์ร

Keep integrity :
ซื่อสตัยต่์อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  ของตน

Work beyond responsibilities :
ช่วยกนัดแูลและร่วมสรา้งสิง่ดใีหอ้งคก์ร โดยไม่จ ากดั
ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

Commit corruption:
ทุจรติ ฉ้อโกง รวมถงึใชท้รพัยากรของบรษิทัเพื่อ
ประโยชน์สว่นตวั

Violate rules :
ฝา่ฝืนกฏระเบยีบ หรอืขา้มขัน้ตอนในการปฏบิตังิานโดย
ไม่ไดร้บัอนุญาต

Deliver incomplete job:
ท างานไม่ครบตามหน้าทีห่รอืไมร่อบคอบ

Ignore risks : เพกิเฉย ละเลย ปกปิด เมื่อ
พบเหน็สิง่ผดิปกตทิีอ่าจเป็นอนัตรายหรอืสง่ผลกระทบ
เชงิลบต่อองคก์รและเพือ่นร่วมงาน

Disparage the company: 
ท าใหบ้รษิทัเสือ่มเสยีชือ่เสยีง 

Take ownership with integrity : รบัผดิชอบดว้ยใจและคณุธรรม

O W N E R S H I P



Always share important 
news and information : 
สือ่สารขอ้มลูและขา่วสารส าคญั          อย่างสม ่าเสมอและ
ทนัเวลา

Keep objective and focus  
result : ใหค้วามส าคญัทีเ่ป้าหมาย    และผลลพัธ์
ในการสือ่สาร (3R / 3P) 

Communicate Precisely & 
Respectfully : 
สือ่สารอย่างใหเ้กยีรต ิชดัเจน ครบถว้น ทัว่ถงึ และ
เหมาะสมกบัผูร้บั

Listen and encourage 
inputs: 
เปิดใจรบัฟงัและเชญิชวนใหม้กีารแสดงความเหน็

Feedback constructively :
ให ้Feedback และแสดงความคดิเหน็ อย่างสรา้งสรรค์

Communicate aggressively: 
สือ่สารดว้ยอารมณ์รุนแรง ขม่ขู ่หรอื คุกคาม

Stay passive:  
ขาดการมสีว่นร่วมหรอืการแสดงความคดิเหน็ 

Disregard good ideas: 
ไม่ใสใ่จ ความคดิเหน็ทีด่ ีมปีระโยชน์ เช่น พูดแทรกหรอื
พดูตดับท 

Disparage the company and 
others:  
สือ่สารขอ้มลูหรอืปล่อยขา่วลอืทีอ่าจสง่ผลกระทบดา้นลบ
ต่อบรษิทัและผูอ้ื่น

Create silo:  
ท างานแบบแบ่งแยกสว่นงาน ไม่แชรข์อ้มลูระหว่างกนั

Communication with thoroughness, openness and respect : สือ่สารทัว่ถงึ เปิดใจ และใหเ้กยีรติ

C O M M U N I C A T I O N
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Pursue growth and learning : 
แสวงหาการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของตนเองและ
ทมี

Be a glass half-empty
มมีุมมองเหมอืนน ้าครึง่แกว้ เปิดรบัการเปลีย่นแปลง-
โอกาสและแนวทางใหม่ๆ  

Challenge status quo:
กลา้คดิ กลา้ท า กลา้เสนอ  สิง่ใหม่ๆทีด่กีว่าเดมิ  ท า
วนัน้ีใหด้กีว่าเมอืวาน

Turn a problem to challenge:
เปลีย่นอุปสรรคและความผดิพลาดเป็นโอกาสในการเรยีนรู้
และเตบิโต

Pursue growth and learning:
แสวงหาการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของตนเองและ
ทมี

Stay in comfort zone: 
ปฏเิสธ สิง่ใหม่หรอืการเปลีย่นแปลง      ปิดกัน้ตนเองอยู่
ในกรอบเดมิ

Procrastinate decisions:   ล่าชา้
หรอืชะล่าใจในการแกป้ญัหา หรอืเตรยีมรบัมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงจน    สายเกนิการณ์

Give up rapidly: 
ยอมแพแ้ละย่อทอ้ต่ออุปสรรคเรว็เกนิไป

Aggravate mistakes: 
ซ ้าเตมิความผดิพลาด

Lack of  risk management: 
ขาดการประเมนิและบรหิารความเสีย่งอย่างเพยีงพอ

Challenge for the better  : กลา้คดิกลา้ท า เพือ่สิง่ทีด่กีวา่

C H A L L E N G E



Be oneness : 
ท างานเป็นทมี  ยดึมัน่ในเป้าหมายร่วม และแบ่งปนัชยั
ชนะ

Collaborate with  agile 
interaction : 
ประสานงานดว้ยความคล่องตวั ฉบัไว ต่อเนื่อง

Leverage strengths : 
เสนอความคดิเหน็ แบ่งปนัความรู-้ประสบการณ์ อย่าง
กระตอืรอืรน้          เพื่อสรา้งจุดแขง็ของทมี

Deliver the goods: 
สง่มอบงานหรอืบรกิารทีด่ทีีส่ดุและทนัเวลาใหส้ว่นงาน
ถดัไป เพื่อความส าเรจ็ร่วมกนั

Care to support : 
มจีติอาสาและน ้าใจชว่ยเหลอื ทัง้กจิกรรมภายในและ
ภายนอกสว่นงาน

Stay in my area only: 
สนใจแต่งานของตนเอง ไม่ใสใ่จงานของเพื่อนร่วมงาน
หรอืทมี

Destroy team spirit: 
ท าใหแ้ตกสามคัค ีหรอืท าลายก าลงัใจของเพือ่นร่วมงาน
หรอืทมี

Participate Inactively: 
เขา้ประชุมสาย ท างานอื่นขณะประชุม     ไม่สนใจหรอื
ขาดการสว่นร่วมในการประชุม

Fear or be ashamed  to ask 
for support: 
ไม่กลา้รอ้งขอความชว่ยเหลอื

Fear conflicts: กลวัความขดัแยง้  ท าใหไ้ม่
พดูคุยอย่างเปิดเผย สรา้งสรรค ์และหลกีเลีย่งการ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั

Collaboration to achieve more  : รว่มใจรวมพลงัเพือ่อกีขัน้ของความส าเรจ็

C O L L A B O R A T I O N



Create warm atmosphere: 
สรา้งบรรยากาศการท างานทีอ่บอุ่น      เป็นมติร 

Always care: 
ใสใ่จดแูลและแสดงความเป็นหว่งทัง้ในงานและนอกงาน

Warn with care: 
ตกัเตอืนกนัและกนัดว้ยความหวงัดแีละหว่งใย

Have compassion :
เหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น รวมทัง้คู่คา้และชุมชน

Give and forgive: 
ใหก้ าลงัใจ ใหค้วามชว่ยเหลอื ใหโ้อกาสและใหอ้ภยั 

Be overcaring: 
ห่วงใยมากเกนิไปจนเป็นการสง่เสรมิ การกระท าทีไ่ม่
เหมาะสม

Lack Spirit:
เหน็แก่ตวั ไม่มนี ้าใจ ขาดความเมตตา 

Ignore inappropriate acts :
ปล่อยผ่านหรอืสง่เสรมิการกระท าของเพือ่นร่วมงานทีไ่ม่
เหมาะสม หรอืไม่ปลอดภยั

Bully others:  
กลัน่แกลง้ นินทา ว่ารา้ย

Play favoritism : 
ล าเอยีง  ไม่รกัษาน ้าใจ หรอืบัน่ทอนก าลงัใจ

Care for each other  : ใสใ่จดแูลกนัและกนั

C A R E


