


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

Safety is Uncompromised
ความปลอดภัยคือส่ิงส าคัญสูงสุด



Treat JBE like our home :
ใชท้รพัยากรอยา่งรูค้ณุคา่ และดแูลรกัษา
ทรพัยส์นิ-ผลประโยชนข์องบรษิทัเหมอืน
เป็นบา้นของเรา

Be self-disciplined :
รูห้นา้ที ่ มวีนัิยในตนเอง รวมถงึการปฏบิตัิ
ตามกฎ ระเบยีบ และวธิปีฏบิตังิาน

Drive visions and results :
สรา้งผลส าเรจ็ของงาน และขบัเคลือ่น
วสิยัทศันข์ององคก์ร

Keep integrity :
ซือ่สตัยต์อ่หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ  ของ
ตน

Work beyond responsibilities :
ชว่ยกนัดแูลและรว่มสรา้งสิง่ดใีหอ้งคก์ร 
โดยไม่จ ากดัขอบเขตหนา้ทีค่วาม
รบัผดิชอบ

Commit corruption:
ทุจรติ ฉอ้โกง รวมถงึใชท้รพัยากรของ
บรษิทัเพือ่ประโยชนส์ว่นตวั

Violate rules :
ฝ่าฝืนกฏระเบยีบ หรอืขา้มขัน้ตอนในการ
ปฏบิตังิานโดยไม่ไดร้บัอนุญาต

Deliver incomplete job:
ท างานไม่ครบตามหนา้ทีห่รอืไม่รอบคอบ

Ignore risks : เพกิเฉย ละเลย ปกปิด 
เมือ่พบเห็นสิง่ผดิปกตทิีอ่าจเป็นอนัตราย
หรอืสง่ผลกระทบเชงิลบตอ่องคก์รและเพือ่น
รว่มงาน

Disparage the company: 
ท าใหบ้รษิทัเสือ่มเสยีช ือ่เสยีง

Take ownership with integrity : รบัผดิชอบดว้ยใจและคณุธรรม

O W N E R S H I P



Always share important 
news and information : 
สือ่สารขอ้มูลและข่าวสารส าคญั          
อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา

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

Communicate Precisely & 
Respectfully : 
สือ่สารอยา่งใหเ้กยีรต ิชดัเจน ครบถว้น 
ทั่วถงึ และเหมาะสมกบัผูร้บั

Listen and encourage 
inputs: 
เปิดใจรบัฟังและเชญิชวนใหม้กีารแสดง
ความเห็น

Feedback constructively :
ให ้Feedback และแสดงความคดิเห็น
อยา่งสรา้งสรรค ์

Communicate aggressively: 
สือ่สารดว้ยอารมณร์นุแรง ข่มขู่ หรอื 
คกุคาม

Stay passive:  
ขาดการมสีว่นรว่มหรอืการแสดงความ
คดิเห็น 

Disregard good ideas: 
ไม่ใสใจ ความคดิเห็นทีด่ ีมปีระโยชน ์เชน่ 
พูดแทรกหรอืพูดตดับท 

Disparage the company and 
others:  
สือ่สารขอ้มูลหรอืปลอ่ยข่าวลอืทีอ่าจสง่ผล
กระทบดา้นลบตอ่บรษิทัและผูอ้ืน่

Create silo:  
ท างานแบบแบ่งแยกสว่นงาน ไม่แชรข์อ้มูล
ระหวา่งกนั

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 : 
แสวงหาการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองและทมี

Be a glass half-empty
มมุีมมองเหมอืนน า้คร ึง่แกว้ เปิดรบัการ
เปลีย่นแปลง-โอกาสและแนวทางใหม่ๆ 

Challenge status quo:
กลา้คดิ กลา้ท า กลา้เสนอ  สิง่ใหม่ๆทีด่กีวา่
เดมิ  ท าวนันีใ้หด้กีวา่เมอืวาน

Turn a problem to challenge:
เปลีย่นอปุสรรคและความผดิพลาดเป็น
โอกาสในการเรยีนรูแ้ละเตบิโต

Pursue growth and learning:
แสวงหาการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองและทมี

Stay in comfort zone: 
ปฏเิสธ สิง่ใหม่หรอืการเปลีย่นแปลง      ปิด
กัน้ตนเองอยูใ่นกรอบเดมิ

Procrastinate decisions:   
ลา่ชา้หรอืชะลา่ใจในการแกปั้ญหา หรอื
เตรยีมรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงจน สาย
เกนิการณ์

Give up rapidly: 
ยอมแพแ้ละยอ่ทอ้ตอ่อปุสรรคเรว็เกนิไป

Aggravate mistakes: 
ซ า้เตมิความผดิพลาด

Lack of  risk management: 
ขาดการประเมนิและบรหิารความเสีย่งอยา่ง
เพยีงพอ

Challenge for the better  : กลา้คดิกลา้ท า เพือ่สิง่ทีด่กีวา่

C H A L L E N G E



Be oneness : 
ท างานเป็นทมี  ยดึมั่นในเป้าหมายรว่ม และ
แบ่งปันชยัชนะ

Collaborate with  agile 
interaction : 
ประสานงานดว้ยความคลอ่งตวั ฉับไว 
ตอ่เน่ือง

Leverage strengths : 
เสนอความคดิเห็น แบ่งปันความรู-้
ประสบการณ ์อยา่งกระตอืรอืรน้          
เพือ่สรา้งจดุแข็งของทมี

Deliver the goods: 
สง่มอบงานหรอืบรกิารทีด่ทีีส่ดุและทนัเวลา
ใหส้ว่นงานถดัไป เพือ่ความส าเรจ็รว่มกนั

Care to support : 
มจีติอาสาและน า้ใจชว่ยเหลอื ทัง้กจิกรรม
ภายในและภายนอกสว่นงาน

Stay in my area only: 
สนใจแตง่านของตนเอง ไม่ใสใ่จงานของ
เพือ่นรว่มงานหรอืทมี

Destroy team spirit: 
ท าใหแ้ตกสามคัค ีหรอืท าลายก าลงัใจของ
เพือ่นรว่มงานหรอืทมี

Participate Inactively: 
เขา้ประชมุสาย ท างานอืน่ขณะประชมุ     
ไม่สนใจหรอืขาดการสว่นรว่มในการประชมุ

Fear or be ashamed  to ask 
for support: 
ไม่กลา้รอ้งขอความชว่ยเหลอื

Fear conflicts: กลวัความขดัแยง้  
ท าใหไ้ม่พูดคยุอยา่งเปิดเผย สรา้งสรรค ์
และหลกีเลีย่งการตรวจสอบซึง่กนัและกนั

Collaboration to achieve more  : รว่มใจรวมพลงัเพือ่อกีขัน้ของความส าเรจ็

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



Create warm atmosphere: 
สรา้งบรรยากาศการท างานทีอ่บอุน่      
เป็นมติร 

Always care: 
ใสใ่จดแูลและแสดงความเป็นห่วงทัง้ในงาน
และนอกงาน

Warn with care: 
ตกัเตอืนกนัและกนัดว้ยความหวงัดแีละ
ห่วงใย

Have compassion :
เห็นอกเห็นใจผูอ้ืน่ รวมทัง้คูค่า้และชมุชน

Give and forgive: 
ใหก้ าลงัใจ ใหค้วามชว่ยเหลอื ใหโ้อกาส
และใหอ้ภยั 

Be overcaring: 
ห่วงใยมากเกนิไปจนเป็นการสง่เสรมิ การ
กระท าทีไ่ม่เหมาะสม

Lack Spirit:
เห็นแกต่วั ไม่มนี า้ใจ ขาดความเมตตา 

Ignore inappropriate acts :
ปลอ่ยผ่านหรอืสง่เสรมิการกระท าของ
เพือ่นรว่มงานทีไ่ม่เหมาะสม หรอืไม่
ปลอดภยั

Bully others:  
กลัน่แกลง้ นินทา วา่รา้ย

Play favoritism : 
ล าเอยีง  ไม่รกัษาน า้ใจ หรอืบั่นทอน
ก าลงัใจ

Care for each other  : ใสใ่จดแูลกนัและกนั

C A R E


