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บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

คูมือจริยธรรมทางธุรกิจฉบับน้ี ไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท บูรพา เทคนิคอล      

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีแนวทางในการปฏิบัติงาน การประพฤติตน เปนไปอยางมีมาตรฐาน คุณภาพ 

คุณธรรม และความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนจํากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย          

แหงประเทศไทย ธํารงไวซึ่งชื่อเสียงท่ีดี และความภาคภูมิใจของพนักงานอันจะนําไปสูการเปนองคกรที่มีระบบการจัดการที่ดี     

อีกทั้ง ยังสงผลใหผลงานโดยสวนรวมประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะใหกรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติงานภายใตคูมือจริยธรรมธุรกิจฉบับน้ีอยางสม่ําเสมอในทุกกรณี จนกลายเปน

หลักในการทํางานที่ดีตอไป 
 

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท คร้ังท่ี 3/2564  วันที่ 11 สิงหาคม  2564   ท้ังน้ี ใหมีผลบังคับใชต้ังแต

วันที่  11 สิงหาคม  2564  เปนตนไป  

  

  

                            

          

             

       นายไรวินท   เลขวรนันท 

       ประธานเจาหนาที่บริหาร 

  

บทนํา 
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บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

บริษัทฯ  หมายถึง  ทบริษั  บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด )มหาชน(  
 

กลุมบริษัท  หมายถึง  ทบริษั  บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

บริษัทยอย  หมายถึง  บรษิัทใดๆ  ที่กลุมบริษัทถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุน 

ที่มีสิทธิออกสียงทั้งหมดของบริษัทน้ันไมวาจะเปนการถือหุนโดยทางตรง 

หรือทางออม และมีอํานาจควบคุม     
             

กรรมการ  หมายถึง  กรรมการของกลุมบรษิัทและ/หรือ บริษัทยอย  
 

ผูบริหาร  หมายถึง  บุคคลท่ีดาํรงตําแหนงผูบริหารของกลุมบริษัทและ/หรือ บริษัทยอย 
 

พนักงาน  หมายถึง  พนักงานของกลุมบริษัทและ/หรือ บริษัทยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานิยาม 
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บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร และวัฒนธรรมองคกร 
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บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

 

กลุมบรษิัทมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจซ่ึงกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน จะยึดถือเปนแนวทางปฏิบัตใินการ

ทํางานในฐานะตัวแทนของกลุมบริษัทดังน้ี 
 

1.1 การยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) 

กลุมบริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งเปนหนาที่ของผูบริหารและพนักงานที่จะตองรูระเบียบ

ขอบังคับของกลุมบริษัทกฎหมายที่เก่ียวของ รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใชในอนาคตซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารงานและ

การทํางานของตน 

 แนวทางปฏิบัติ 

-  กลุมบริษัทพึงดําเนินธุรกิจใหถูกตองตามกฎหมาย  

-  กลุมบริษัทพึงสงเสรมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบัตติามกฎหมายทั้งท่ีมีผลใชบังคบัแลวและ

ที่จะมีผลใชบังคับในอนาคตอันใกล 

- ผูบริหารและพนักงานตองไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแขง หรือขอมูลจําเพาะของคูแขง โดยวิธีการอัน    

มิชอบดวยกฎหมาย เชน การขโมย การโจรกรรม  หรือการละเมิดขอตกลงที่จะไมเปดเผยขอมูลของคูแขง ไมวา  

จะไดจากลูกคาหรือบุคคลอ่ืน 
 

1.2 ความโปรงใส (Transparency) 

การตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานของกลุมบริษัทเปนไปดวยความโปรงใสที่สามารถเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับ     

ผู มีสวนไดเ สียท้ังหลายรับทราบ และตรวจสอบไดภายใตกฎหมายและกรอบขอบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ            

ของกลุมบริษัทที่เก่ียวของกับการปองกันมิใหความลับทางการคารั่วไหลไปยังคูแขงทางการคา  
 

 แนวทางปฏิบัติ 

- ผูบริหารและพนักงานตองจัดทํารายงานทางการบัญชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดําเนินงาน เพ่ือแสดงฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทตามความเปนจริง ถูกตองครบถวน ตามมาตรฐานการบัญชี มีความ

นาเชื่อถือสามารถตรวจสอบไดและ/หรือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะกําหนด 

- ผูบริหารและพนักงานตองมีความโปรงใส ชัดเจน เปนธรรมตอทุกฝาย ในกรณีที่บริษัทคูคา มีผูบริหาร พนักงาน

ฝายขาย ตองมีการปฏิบัติตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง โดยใหเปนไปตามนโยบายของกลุมบริษัทอยางเครงครัด 

ในกรณีที่มีผูถือหุนเปนญาติหรือบุคคลผูอยูอาศัยภายใตชายคาเดียวกับผูบริหารหรือพนักงานของกลุมบริษัท

ผูบริหารหรือพนักงานผูน้ันของกลุมบริษัท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบเปนหนังสือทันทีและใหหลีกเลี่ยงไม   

ของเก่ียวกับธุรกรรม การจัดซื้อจัดจางน้ัน 

- ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามคูมือแจกแจงอํานาจดาํเนินการของกลุมบริษัทอยางเครงครัด 

- ผูบริหารและพนักงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง รวมตลอดท้ังญาติและผูอยูอาศัยภายใตชายคา

เดียวกันควรหลีกเล่ียงการไปรวมกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการรับประทานอาหารหรือเลนกีฬากับบริษัทคูคา หาก

เปนกรณีจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมไดควรมีตัวแทนของกลุมบริษัทเขารวมมากกวา 1 คนและตองแจงเปนหนังสือให

ผูบังคับบัญชาทราบกอน 

- ผูบริหารและพนักงานพึงเปดเผยผลประโยชนจากธุรกิจสวนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งเรื่องใด ๆ ที่เปนความ

ขัดแยงทางผลประโยชน  

หมวดที่ 1 : หลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
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บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

1.3 การต้ังมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม 

กลุมบริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผูมีสวนไดเสีย เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีอยางตอเน่ือง  

ในการดําเนินธุรกิจอีกทั้งไมเลือกปฏิบัติตอผูหนึ่งผูใดอยางไมเปนธรรมโดยใชวิจารณญาณหรือความสัมพันธสวนตัว

ตัดสนิ และใหโอกาสเทาเทียมกันโดยไมแบงแยกเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ  
 

แนวทางปฏิบัติ 

- ผูบริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ วัตถุประสงคและขอบังคับของกลุมบริษัท

อยางเครงครัด ไมเลือกปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในการดําเนินธุรกิจ  

- ผูบริหารตองบริหารงานดวยความสุขุมรอบคอบ เพื่อทําใหผูถือหุนมีความเช่ือถือและยอมรบัในการตัดสินใจวาการ

ดําเนินการใด ๆ  กระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนท้ังหลาย 

- ผูบริหารและพนักงานตองใหความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติในขอกําหนดการจางงาน  หมายรวมถึงการสรรหา

บุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชนจากการจางงาน การปรับเลื่อนตําแหนง การโอนยาย      

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ การส้ินสุดสภาพการจางงาน       

การปลดและรับพนักงานกลับเขามาทํางานใหมตลอดจนการเขามามีสวนรวมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ 

เปนตน  

- ผูบริหารและพนักงานตองพยายามใหบริการที่เหนือความคาดหวังกับลูกคา รวมทั้งใหบริการลูกคาดวยความ

ซ่ือตรงและเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบหรือฉอโกงลูกคา 

- ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาท่ีมีตอคูคา/เจาหน้ีอยางซื่อตรงและเปนธรรม กรณีที่      

ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขไดใหแจงตอคูคา/เจาหน้ีเพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข 

- ผูบริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี  
 

1.4 การใหความสําคัญตอลูกคา 

ผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทใหความสําคัญและเอาใจใสตอลูกคา โดยการควบคุมดูแลและสงมอบสินคาและ

บริการที่มีคุณภาพ อันสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
 

แนวทางปฏิบัติ 

- ผูบริหารและพนักงานตองรูและทําความเขาใจสินคาและบริการของกลุมบริษัทเปนอยางดี รวมท้ังตองใหขอมูล   

ที่ถูกตองครบถวนแกลูกคา 

- ผูบริหารและพนักงานตองศึกษาและทําความเขาใจความตองการของลูกคาอยางละเอียดกอนเสนอสินคาหรือ

บริการตอลูกคา เพ่ือสนองตอบความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง รวมทั้ง ตองสนใจใฝหาขอมูลความรู       

อยูเสมอ สั่งสมประสบการณในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจใหกับลูกคา 

- ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตอลูกคาดวยความสุภาพ ใชวาจาที่สุภาพ รวมถึงใหเกียรติลูกคา  

- ผูบริหารและพนักงานตองมีทัศนคติที่ดีในการบริการลูกคา อันจะนําไปสูความเปนเลิศดานบริการ 

- ผูบริหารและพนักงานตองเคารพการตัดสินใจและขอคิดเห็นของลูกคาตลอดจนไมละเมิดสทิธิสวนบุคคลของลูกคา 
 

1.5 การมีความรับผิดชอบตอสังคม 

กลุมบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคมจนถือเสมือนเปนภารกิจหลักที่จะสรางสรรคโครงการและ

กิจกรรมที่เปนประโยชนในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
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 แนวทางปฏิบัติ 

- ผูบริหารและพนักงานพึงมีสวนรวมหรือจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนในการพัฒนาและบริการสังคม อาทิ 

กิจกรรมดานการศึกษา ดานศลิปวัฒนธรรม ดานส่ิงแวดลอม เปนตน ตามท่ีกลุมบริษัทจะจัดใหมีข้ึนเปนคราวๆ 

- ผูบริหารและพนักงานตองตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนพยายามใหกลุมบริษัทหลีกเล่ียงการกระทําท่ีจะกอใหเกิดอันตรายหรือมลภาวะตอทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศนที่เก่ียวของ 
 

1.6 การใชสิทธิทางการเมือง 

กลุมบริษัทสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชสิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมาย มีความ

เปนกลางทางการเมือง ไมกระทําการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความเขาใจวา กลุมบริษัทมีสวนเก่ียวของหรือใหการ

สนับสนุนแกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง ทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ โดยกําหนด

เปนแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
 

แนวทางปฏิบัติ 

 -  ควรใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

-  มีสิทธิเขารวมกิจกรรมทางการเมืองในนามตัวเองนอกเหนือเวลาทํางาน และตองหลีกเล่ียงการกระทําท่ีทําใหผูอื่น 

เขาใจวาเปนการกระทําในนามบรษิัทฯ 

- ควรหลีกเล่ียงการเขารวมกิจกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความเขาใจวา กลุมบริษัทมีสวนเก่ียวของหรือใหการ

สนับสนุนทางการดําเนินการทางการเมืองแกพรรคใดพรรคหน่ึง หรือกลุมพลังใดกลุมพลังหน่ึง  

- ควรหลีกเลี่ยงการใชทรัพยสินของกลุมบริษัทอาทิ เคร่ืองแบบพนักงาน หรือสัญลักษณอ่ืนใดที่อาจทําใหเขาใจวา

เปนพนักงานของกลุมบริษัทในการเขารวมประชุมทางการเมือง 

-      ควรหลีกเลี่ยงการแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นทางการมืองในสถานที่ทํางานหรือในเวลางาน อันอาจจะ

นํามาซึ่งความขัดแยงในการทํางาน 
 

 การดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการและคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกําหนดขอพึงปฏิบัติไวสําหรับ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใหยึดถือในการปฏิบัติงาน และกําหนดใหเปนหนาที่ความ

รับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะตองรับทราบและทําความเขาใจ รวมทั้งตองปฏิบัติอยางเครงครัด 

ผูบริหารทุกระดับในองคกร จะตองดูแลรับผิดชอบและถือเปนเรื่องสําคัญ ที่จะตองดําเนินการใหพนักงานภายใต 

สายบังคับบัญชาของตน รับทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมทางธุรกิจในการทํางานอยางจริงจัง 

คูมือจริยธรรมทางธุรกิจน้ี ใหถือเปนสวนหน่ึงของระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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กลุมบรษิัทกําหนดใหมีขอพึงปฏิบัตสิาํหรับผูบริหารและพนักงานเพ่ือเปนแนวทางในการทํางาน ดังน้ี 
 

2.1 การมีภาวะผูนํา 

ผูบริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผูนําที่เหมาะสมและประพฤติตนใหเปนที่ยอมรับของสังคม

ตลอดจนเปนประโยชนสําหรับการบริหารจัดการ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

- ผูบริหารตองแสดงวิสัยทัศนในการบริหารงาน รวมทั้งมีความสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบ ตอผลของการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนที่เช่ือถือและยอมรับของสังคม 

- ผูบริหารตองจัดหาและนําระบบการบริหารงานคุณภาพมาใชเพ่ือลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

ตลอดจนมุงม่ันแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานใหสอดคลองกับนวัตกรรม

และระบบบริหารงานคุณภาพ  

- ผูบริหารตองดําเนินการตรวจสอบการรองเรียน/รองทุกขของผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลอ่ืน เพ่ือใหไดขอเท็จจริง

และแกปญหาที่เกิดขึ้นใหลุลวงอยางรวดเรว็และเปนธรรม  

- ผูบริหารตองสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกมีความสนใจในการปฏิบัติหนาที่การงานดวยความตั้งใจ ซ่ือสัตยสุจริต 

และเต็มใจที่จะทํางานนั้น ๆ ใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุด  

- ผูบริหารตองมีสวนรวมและสงเสริมใหพนักงานเขารวมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนในชุมชนและสังคม  
 

2.2 ความซื่อสัตยสุจริต 

ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของกลุมบรษิัท 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

- ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติ ไมใชอํานาจหนาที่ของตนหรือ

ขาวสารอันเปนสาระสําคัญของกลุมบริษัทที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชนเพ่ือแสวงหากําไรหรือผลประโยชนไมวา

ทางตรงหรือทางออม 

- ผูบริหารและพนักงานตองไมจงใจทํารายงานหรือบันทึกที่เปนเท็จหรือผิดพลาด รวมทั้งตอง ไมจงใจปดบังหรือ

เสนอขอมูลที่เปนเท็จหรือผิดพลาดตอกลุมบริษัท เม่ือพบรายงานหรือบันทึก ที่มีขอมูลไมถูกตองหรือผิดพลาดตอง

รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันที 

- ผูบริหารและพนักงานตองใชเวลาการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไวตามระเบียบขอบังคบั รวมทั้ง

ไมกระทําหรือชักจูงเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหใชเวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไมเก่ียวของกับ

ผลประโยชนของกลุมบริษัท หรือผูถือหุน 

- ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความรูความสามารถอยางเต็มที่ อีกทั้งมีความสํานึก   

ในหนาที่และมีความรับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติหนาที่ 

- ผูบริหารและพนักงานตองหลีกเลี่ยงท้ังโดยตนเองหรือครอบครัวในการใหหรือรับสิ่งของหรือเงิน หรือประโยชน

อยางอ่ืนจากบุคคลอ่ืนที่มีหนาที่หรือธุรกิจเกี่ยวของกับกลุมบริษัทเวนแตในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณี

นิยม ทั้งน้ีจะตองไมมีราคามากเกินสมควรตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการตอตานการทุจริต 

หมวดที่ 2 : ขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 
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- หลีกเล่ียงการรับเล้ียงในลักษณะที่เกินกวาความสัมพันธปกติจากบุคคลอื่นที่มธุีรกิจเก่ียวของกับงานของกลุมบริษัท 

 2.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของกลุมบริษัทและระเบียบ

ขอบังคับในการทํางานของกลุมบริษัทอยางเครงครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทาํใด ๆซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอช่ือเสียง

ในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 

ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และตองไมมีสวนรูเห็น 

ชวยเหลือ หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิด ฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

- ผูบริหารและพนักงานตองไมฝาฝน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือเพิกเฉยตอระเบียบขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังของ  

กลุมบริษัทรวมทั้งคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายและชอบดวยหนาที่ของผูบังคับบัญชา 

- ผูบริหารและพนักงานตองไมผลิตหรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวครอบครอง ไมวาเพื่อการใชเอง เพื่อการจําหนาย หรือ

เพื่อบุคคลอื่นใด 

- ผูบริหารและพนักงานตองใชระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอรดวยความรับผิดชอบ  

- ผูบริหารและพนักงานตองไมใชระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอรในกิจกรรมท่ี ผิดกฎหมายหรือขัดตอ

นโยบายของกลุมบริษัทและไมใชอินเตอรเน็ตหรือบริการท่ีคลายคลึงกันในทางที่จะทําใหกลุมบริษัทหรือผูอ่ืนเกิด

ความเสียหาย อับอาย ขาดความเชื่อถือหรือเสียช่ือเสียง 
 

 2.4 การรักษาทรัพยสิน 

ผูบริหารและพนักงานทุกระดับพึงมีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาและใชทรัพยสินของกลุมบริษัทใหเกิด

ประโยชนอยางเต็มที่ตอกิจการของกลุมบริษัทเทาน้ัน  
 

 แนวทางปฏิบัติ 

-  ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยของกลุมบริษัทในการใชเคร่ืองมืออุปกรณและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

-  ผูบริหารและพนักงานตองไมนําเอาไป ใช ขาย ให ขอยืม ใหยืม หรือจําหนายจายโอนทรัพยสินของกลุมบริษัท   

โดยไมไดรับอนุญาต ไมวาทรัพยสินน้ันจะมีมูลคาหรืออยูในสภาพใด 

-  ผูบริหารและพนักงานตองไมเจตนาทําใหเสียหาย กอวินาศกรรมหรือทําลายทรัพยสินของกลุมบริษัท 

-  ผูบริหารและพนักงานตองไมใชทรัพยสินของกลุมบริษัทเพื่อประโยชนสวนตนหรือกิจการภายนอก เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
 

2.5 การปฏิบัติตนตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 

 ผูบริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคล มีความเคารพ

ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนใหความรวมมือชวยเหลอื เสนอแนะความคิดเห็นและแกปญหารวมกันในการทาํงาน 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

- ผูบริหารและพนักงานตองไมยุยง ใสรายปายสีหรือลอเลียน อันเปนการกอใหเกิดการแตกสามัคคี และพึงละเวน

จากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน  

- ผูบริหารและพนักงานตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดทางเพศตอผูรวมงาน หากพบหรือทราบวามีการ

ละเมิดทางเพศในระหวางผูรวมงานตองรายงานตอผูบังคบับัญชาทันที  
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-  ผูบริหารและพนักงานตองเปนผูมีวินัยไมกระทําการใด ๆอันเปนการไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา นอกจากน้ัน

ผูบริหารและพนักงานทุกคนควรปฏิบัติกับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาดวยความสุภาพ มีน้ําใจและมีมนุษย

สัมพันธอันด ี
 

2.6 การเปนพลเมืองดี 

ผูบริหารและพนักงานพึงทําหนาที่เปนพลเมืองดีที่อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ 
 

แนวทางปฏิบัติ 

-  ผูบริหารและพนักงานตองพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เพื่อใหการปฏิบัติ

หนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- ผูบริหารและพนักงานตองไมประพฤติตนเปนที่รงัเกียจแกผูอ่ืน พูดจาลวนลามเพศตรงขาม กระทําตนเปนอันธพาล 

มีหน้ีสินลนพนตัว เลนการพนัน ใชสารเสพติด ด่ืมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลขณะปฏิบัติงาน หรือกระทําการใดๆ 

อันสอใหเห็นวาเสื่อมเสียในดานศีลธรรม 

- ผูบริหารและพนักงานตองไมพกพาอาวุธมาที่ทํางาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับสูง 
 

 2.7 การไมใชขอมูลจําเพาะเพื่อประโยชนในทางมิชอบ 

 ผูบริหารและพนักงานไมนําขอมูลจําเพาะของกลุมบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนในทางมิชอบ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

-  ผูบริหารและพนักงานท่ีมีหนาที่ นําขอมูลจําเพาะไปใชตองระมัดระวังไมใหผูอื่นไดยิน ลอบฟง ดักฟงหรือ

บันทึกเสียง ไมควรสนทนาในท่ีสาธารณะผานเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคล

ใกลชิดอันนําไปสูการเปดเผยตอผูอื่นได  

- ผูบริหารและพนักงานตองจัดการ จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอียดขอมูลจําเพาะใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ

ของกลุมบริษัทอยางเครงครัด  

- ผูบริหารและพนักงานตองไมเปดเผยขอมูลจําเพาะของกลุมบริษัทตอผูที่ไมมีสิทธิรับรูตามระเบียบขอบังคบัหรือ

ขอตกลงทางธุรกิจ เวนแตไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจดําเนินการและ หนวยงาน        

ที่รับผิดชอบ  

- ผูบริหารและพนักงานไมนําขอมูลจําเพาะไปใชเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือสงขอมูลดังกลาวใหผูอ่ืนเพ่ือการซ้ือ

ขายหลักทรัพย 
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ทั้งน้ีเพื่อใหกลุมบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีคณุธรรม จึงไดกําหนดขอพึงปฏิบัติหรือจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับหลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะตองรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวในคูมือจริยธรรม   

เลมน้ีอยางเครงครัด จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีสําคัญของกลุมบรษัิท มดัีงน้ี 
 

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 

3.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูถือหุน 
 

1) กลุมบริษัทตอผูถือหุน  

               สําหรับกลุมบริษัทมีรายละเอียดเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัท

ยอยตามกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งน้ีกลุมบริษัทมีความมุงมั่นที่จะรับผิดชอบ และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุนโดย

คํานึงถึงการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเน่ือง รวมทั้งจะดําเนินการอยางโปรงใส มีระบบ

บัญชีที่เชื่อถือไดและเพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว กลุมบริษัทจึงยึดถือแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด 

2) กรรมการและผูบริหารตอผูถือหุน 

- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ดวยความบริสุทธิ์ใจ และเปนธรรมตอ  

ผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 

- บริหารองคกรดวยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพ่ือปองกันความเสียหายตอผูถือหุน 

- ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรู และทักษะการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถในทุกกรณี 

- จัดการดูแลมิใหสินทรพัยใด ๆ ขององคกรเส่ือมคา หรือสูญหายโดยมิชอบ 

- จัดใหมีการรายงานสถานภาพขององคกรโดยสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง และแจงใหผูถือหุน

ทราบอยางเทาเทียมกันถึงแนวโนมในอนาคตขององคกร ทั้งในดานบวกและดานลบซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดและ

มีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

- ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเก่ียวของ โดยใชขอมูลใดๆ ขององคกร ซ่ึงยังไมเปดเผยตอสาธารณชน 

และไมอางสิทธิความเปนกรรมการ ผูบริหารของกลุมบริษัทเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูเก่ียวของ 

- ไมเปดเผยขอมูลลับขององคกรตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอองคกร 
 

3.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกคา 
 

1) กลุมบริษัทตอลูกคา 

 กลุมบริษัทมุงม่ันสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคา โดยเนนที่ความเอาใจใสและความรบัผิดชอบซ่ึงมีผล

ตอความสําเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑและบริการ ในระดับราคาท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือรักษาความสัมพันธที่ดีในระยะยาว โดยกลุมบริษัทไดมีการสํารวจ

ความพึงพอใจของลูกคาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นหรือขอรองเรียน และไดมีการนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริการและ

บริหารงานใหดีข้ึน นอกจากน้ียังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาใหบริการกับลูกคา โดยมีการอบรมและใหความรูความเขาใจ    

หมวดที่ 3 : นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 
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กับพนักงานทั้งกอนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูใหแกพนักงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหลูกคาไดรับ

ประโยชนสูงสุดจากการใหบริการ 

กลุมบริษัทยังมุงเนนเร่ืองคุณภาพของสินคาและการใหบริการเปนหลัก ไดแก ไดรับการรับรองระบบบริหารจัดการ

คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
 

2) กรรมการและผูบริหารตอลูกคา 

- ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตยสุจริต ยุติธรรม และใหขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณ    แก

ลูกคา                          

- การบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมุงม่ันที่จะยกระดับมาตรฐานใหสูงข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมีการกําหนดระดับ

คุณภาพที่ยอมรับไดของบรกิาร 

- เปดเผยขาวสารขอมูลเก่ียวกับสินคาและการบริการอยางครบถวน ถูกตอง ทันตอเหตุการณ และไมบิดเบือน

ขอเท็จจรงิโดยคํานึงถึงประโยชนลูกคา รวมท้ังรักษาสัมพันธภาพที่ดีและย่ังยืน 

- การใหการรบัประกันสินคาและการบริการภายใตเงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม 

- การไมสงมอบการบริการใหแกลูกคาทั้ง ๆ ท่ีรูวาการบริการน้ันๆ มีขอบกพรองเสียหายหรือเกิดอันตราย      

ตอลูกคาได และไมปลอยใหการบริการท่ีมีคุณภาพต่ํากวาระดับที่กําหนดตกถึงมือลูกคา 

- การจัดระบบเพ่ือใหลูกคาสามารถรองเรียนเก่ียวกับการบริการ และดําเนินการอยางดีที่สุดเพ่ือใหลูกคาไดรับ

การตอบสนองผลอยางรวดเร็ว 

- การรักษาความลับอยางเครงครัด รวมถึงไมเปดเผยขอมูลของลูกคา โดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคาหรือผูมี

อํานาจของกลุมบริษัทกอน เวนแตขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เก่ียวของตามบทบังคับของกฎหมายรวมถึงไมนํา

ขอมูลมาใชเพ่ือประโยชนตนเองและผูเก่ียวของโดยมิชอบ 

- การรักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข    

ขอใดไดตองรีบแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางแกไข 

- การไมคากําไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของบริการ และไมกําหนดเงื่อนไข การคาท่ีไมเปนธรรม   

แกลูกคา 

- การไมจายผลประโยชนใด ๆ ใหลกูคา เพ่ือเปนการใหไดมา หรือแยงชิงลูกคามาโดยการใช วิธีการที่ไมสุจริต 

- จัดกิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจขึ้นเปนประจําทุกป และเปดโอกาสใหลูกคาสามารถรองเรียนเก่ียวกับ

สินคาและบริการและการดําเนินการอยางดีที่สุดเพ่ือใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเรว็ 
 

3.1.3 นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคา 
 

1)  กลุมบริษัทตอคูคา   

กลุมบรษิัทคํานึงถึงความสําคัญของคูคาในฐานะที่เปนผูที่มีความสําคัญในการใหความชวยเหลือการดาํเนินธุรกิจของ

กลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและการแขงขันที่เปนธรรมตอคูคาทุกราย โดยกลุมบริษัทจะปฏิบัติ  

ตอคูคาใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของกลุมบรษิัท 

             กลุมบริษัทเนนความโปรงใส ความตรงไปตรงมาในการดําเนินธุรกิจและการเจรจาตกลงเขาทําสัญญากับคูคา โดย

ใหไดผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย ต้ังอยูบนหลักเกณฑการตัดสินใจ โดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ และบริการ

ตาง ๆ อยางโปรงใส ตรวจสอบได ทั้งน้ี เพ่ือมุงหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน 
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2) กรรมการและผูบริหารตอคูคา 

- การไมเรียก หรือไมรับ หรือไมจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา 

- ถามีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดข้ึน ตองรวมกันกับคูคาแกไข

ปญหาอยางยุตธิรรมและรวดเร็ว 

- การปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขทางการคาตาง ๆ ท่ีมีตอคูคาอยางเครงครัด และกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหคูคาทราบลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา โดยใชหลักของ         

ความสมเหตุสมผล 

- การแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน พัฒนาสินคาและบริการ และสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

- การมีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคูคาของกลุมบริษัทเชน ผูผลิต ผูรับจางตาง ๆ รวมทั้ง

สนับสนุนการทําธุรกิจกับคูคาที่ดําเนินกิจการอยางเปนธรรม ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบ  

ตอสังคม  

- การไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองคกรใด ๆ ที่ทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเปนภัยตอสังคม และ

ความม่ันคงของประเทศ 
 

3.1.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูแขงทางการคา 
 

1) กลุมบริษัทตอคูแขงทางการคา  

กลุมบริษัทจะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อตรงและเปนมืออาชีพ โดยกลุมบริษัทจะปฏิบัติตอคูแขง ทางการคาไมวา

คูแขงทางการคาเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีใหบริการและ /หรือจําหนายสินคา ชนิดเดียวกันกับกลุมบริษัทภายใต

กฎหมาย และจรรยาบรรณทางการคาที่ดี โดยจะเนนที่การแขงขันที่สุจริต รวมท้ังไมแสวงหาขอมูลหรือความลบัของคูแขงดวย

วิธีการอันไมสุจริตหรอืไมเหมาะสม   
 

2) กรรมการและผูบริหารตอคูแขงทางการคา 

- การประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดีและเปนธรรม 

- การไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม เชน การจาย

สินจางใหกับพนักงานของคูแขง เปนตน 

- การไมพยายามทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 

- การไมกระทําการใด ๆที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาและงานอันมีลขิสิทธิ์ของผูอ่ืน หรือคูแขงทางการคา 
 

3.1.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี้ทางการคา 
 

1) กลุมบริษัทตอเจาหนี้  

กลุมบริษัทเนนการสรางความเชื่อมั่นใหแกเจาหนี้ทางการคาของกลุมบริษัท โดยเนนที่ความสุจริตและยึดมั่น      

ตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทําไวกับเจาหนี้อยางเครงครัด  กลุมบริษัทไดมีการชําระเงินกูและดอกเบ้ียถูกตอง ตรงตอเวลา และ

ครบถวนมาโดยตลอด รวมท้ังไมนําเงินที่กูยืมมาไปใชในทางที่ขัดตอวัตถุประสงคการกูยืม นอกจากน้ันกลุมบริษัทไมมีนโยบาย

เปดเผยขอมูลหรือขอเท็จจริงอันทําใหเกิดความเสียหายตอเจาหน้ีของกลุมบริษัท 
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2) กรรมการและผูบริหารตอเจาหนี้ 

- การรักษา และปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอเจาหน้ีอยางเครงครัด ไมวาจะเปนเร่ืองวัตถุประสงคของการ     

ใชเงิน การชําระคืน การดูแลหลักทรัพยค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้รวมทั้งไมใชเงินทุน

ที่ไดจากการกูยืมเงินไปในทางท่ีขัดกับวัตถุประสงค ในขอตกลงท่ีทํากับ ผูใหกูยืมเงนิ 

 - การรายงานฐานะและขอมูลทางการเงินที่ถูกตองแกเจาหน้ี  

- กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนว 

ทางแกไขปญหา เชน ในกรณีที่กลุมบรษิัทมีสถานะการเงินที่ไมม่ันคงหรืออยูในภาวะที่จะตองยุบเลิกกิจการ กลุมบริษัทจะเรง

ดําเนินการแกไขปญหา เปนตน 

- การไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองคกรใด ๆ ที่ทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเปนภัยตอสังคมและ 

ความม่ันคงของประเทศ 
 

3.1.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน 
 

1)  กลุมบริษัทตอพนักงาน 

 กลุมบริษัทเช่ือวาพนักงานเปนปจจัยหลักและเปนทรัพยากรที่มีคุณคาในการดําเนินธุรกิจ กลุมบริษัทจึงให

ความสําคญัตอพนักงานเปนอยางมาก โดยใหความเปนธรรมตอพนักงานทุกระดับ โดยไมเลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงาน

ตามสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานตามหลักสากล ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งยังใหความสําคัญกับสุขภาพ    

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงาน  ตลอดจนเสริมสราง

วัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี และสงเสริมการทํางานเปนทีม นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังไดมอบโอกาสในการสราง

ความกาวหนาในการทํางานใหแกพนักงานทุกคนโดยเทาเทียมกัน และเห็นความสําคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุงเนน

การพัฒนาบุคลากร มีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเน่ือง ทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมท้ังมีการจัดกิจกรรม            

เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีในองคกร ท้ังระหวางพนักงานกันเองและระหวางพนักงานและผูบริหาร  
 

2) กรรมการและผูบริหารตอพนักงาน 

- การจัดระบบการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงานในรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือเงินโบนัส 

- การดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหมคีวามปลอดภัยตอชีวิตและทรพัยสินของพนักงานอยูเสมอ 

- การจัดใหมีระบบการบริหารบุคลากร ในเร่ืองการแตงตั้ง โยกยาย รวมถึงระบบการใหรางวัลและการลงโทษ

พนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ต้ังอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความ

เหมาะสมของพนักงาน ไมเลือกปฏิบัติจากความแตกตาง ดานเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือ

ความไรสมรรถภาพทางรางกาย 

- การใหความสําคัญตอการพัฒนา ความรู ความสามารถ พนักงานโดยใหโอกาสพนักงานอยางท่ัวถึงและ

สม่ําเสมอ     

- การรับฟงขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ ซ่ึงต้ังอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 

- การปฏิบัตติามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

- การบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่     การ

งานของพนักงาน หรืออาจคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

- การปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความ    

เปนมนุษย 
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- การสรางความเขาใจใหพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท ซ่ึงพนักงานสามารถปฏิบัติไดเพื่อสงเสริม   

ใหเกิดพฤติกรรมที่อยูในกรอบของจรรยาบรรณอยางท่ัวถึงทั้งองคกร 

- การเปดโอกาสใหพนักงานสามารถรองเรียน ในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรม ตามระบบและกระบวนการ     

ที่กําหนด    

- กลุมบริษัทเคารพในความเปนสวนตัวของพนักงาน ไมนําขอมูลสวนตัว เชน เงินเดือน ประวั ติการ

รักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปดเผยใหกับบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมเก่ียวของ เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผย

ตอบุคคลภายนอกที่เก่ียวของตามบทบังคับของกฎหมาย 
 

3.1.7 นโยบายความรับผิดชอบตอพนักงาน 
 

1) กลุมบริษัทตอพนักงาน  

กลุมบริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด และเปนปจจัยสําคัญ สูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

ขององคกร ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดกําหนดนโยบาย ความรับผิดชอบตอพนักงานข้ึนมา โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึง      

การปฏิบัตติอพนักงานอยางเทาเทียมกัน การส่ือสาร ขอคิดเห็นของพนักงาน การสรางคณุภาพชีวิตท่ีดใีนการทํางาน การสราง

ระบบบริหารและการทํางานรวมกันที่ดี การสรางสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงาน การสรางสํานึกใหพนักงานเปนคนดี

ขององคกรและสังคม และการสรางความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน ทั้งน้ี กลุมบริษัทเชื่อวานโยบาย           

ความรับผิดชอบตอพนักงานดังกลาวจะเสริมสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศการทํางานที่ดีภายในองคกร เพื่อใหพนักงาน    

ทุกคนทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข มีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน (Solidarity) อันจะนําพาองคกรและพนักงานไปสู

เปาหมายแหงความสําเร็จรวมกันอยางย่ังยืน 
 

 การปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกัน 

กลุมบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองคกร ต้ังแตกระบวนการ

คัดเลือกบุคคล ตลอดจนการเล่ือนตําแหนงใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบตาม ความรู ความสามารถ ผลการ

ปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานโดยไมมีอคติ หรือใชระบบเครือญาติในการวัดผลงาน 
 

การส่ือสารขอคิดเห็นของพนักงาน 

เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานแตละคน กลุมบริษัทไดกําหนดใหมีชองทาง

ในการสื่อสาร ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานทุกระดับ ซ่ึงขอมูลที่ไดรับมาน้ัน จะสามารถนํามาปรับปรุงแกไข

ขอบกพรอง และชวยพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร และทรัพยากร ทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว 

รวมทั้งกลุมบริษัทยังไดกําหนดระเบียบปฏิบัติวาดวยการย่ืนคํารองทุกข เพื่อใหพนักงานไดใชในการย่ืนเรื่องราวรอง

ทุกข เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขขอคับของใจในการทํางานของพนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยกลุมบริษัทมี  

ความเชื่อม่ันวาการสื่อสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณในการทํางานของพนักงานภายในองคกรจะนําไปสู

สัมพันธภาพที่ดี (Good Relationship) ระหวางพนักงานทุกระดบั  
 

การสรางคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน 

กลุมบริษัทเห็นความสําคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะชวยสงเสริมใหพนักงานทํางานอยางเต็มที่ และมี

ประสิทธิภาพ กลุมบริษัทจึงเอาใจใสดูแลรักษาสถานที่ทํางานใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ทั้งในแงการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ และเคร่ืองใชสํานักงานท่ีไดมาตรฐานถูกตองตามหลักสรีระ ไมกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ ไมกอใหเกิดมลพิษ        
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รวมไปถึงการสรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหเหมาะสม รวมทั้ง การรักษาความสะอาดในสถานที่ทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

เพ่ือสุขภาพที่ดีและสขุพลานามัยที่สมบูรณของพนักงาน  
 

นอกจากน้ี กลุมบริษัทไดตระหนักถึงการกําหนดปริมาณงานในหนวยงานใหสอดคลองกับจํานวนพนักงานที่มีอยู 

ดังน้ัน หากจํานวนพนักงานในหนวยงานใดไมเพียงพอตอปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น กลุมบริษัทก็จะจัดจางพนักงานท่ีเหมาะสมกับ

ตําแหนงงานเพ่ิมเติม เพ่ือใหปริมาณงานในหนวยงานสอดคลองกับจํานวนพนักงาน และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานแก

พนักงาน การสรางระบบบริหาร และการทํางานรวมกันที่ดี กลุมบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญในระบบการทํางานใหมีความ

ตอเน่ือง ตั้งแตตนทางไปยังปลายทาง และกอใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแยงในการทํางาน 

นอกจากน้ี กลุมบริษัทไดสนับสนุนการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานท่ีดีรวมกัน เพ่ือใหพนักงานทุกระดับสัมผัส

ไดถึงความรูสึกถึงความเปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 
 

การสรางสัมพันธท่ีดีระหวางผูบริหารและพนักงาน 

กลุมบรษิัทไดตระหนักถึงความสําคัญ ของความสัมพันธท่ีดีในการทํางานรวมกัน ระหวางผูบริหารและพนักงานซึ่งจะมี

ผลดีตอประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน ดังนั้น กลุมบริษัทจึงไดจัดใหมีกิจกรรมนอกเหนือจากภาระหนาที่ทางการงาน

รวมกันระหวางพนักงานและผูบริหาร ซึ่งจะเปนปจจัยที่สามารถพัฒนาความสัมพันธที่ดี และเปนการสนับสนุนใหเกิดความสุข

ใจในการทํางาน เชน งานสังสรรควันปใหม งานทําบุญรวมกัน งานกิจกรรมทางดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) เปนตน  

นอกจากน้ี ผูบริหารไดจัดประชุมรวมกันกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเปนการแลกเปล่ียน ความคิดเห็นระหวาง

ผูบริหารและพนักงาน ซึ่งจะนําพาองคกรไปสูเปาหมายการทํางานในทิศทางเดียวกัน 
 

การสรางจติสํานึกใหพนักงานเปนคนดีขององคกรและสังคม 

เพ่ือใหพนักงานยึดถือปฎิบัติตาม และเพื่อประโยชนแหงความมีวินัยอันดีงามของหมูคณะ เมื่อพนักงานผูใดหลีกเล่ียง 

หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับการทํางาน จะถือวาพนักงานผูน้ันกระทําผิดซึ่ง จะตองไดรับการพิจารณาและดําเนินการตาม

มาตรการแกไขอยางใดอยางหน่ึง ตามระเบียบขอบังคับการทํางานอยางเหมาะสมแกกรณี โดยยึดหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Corporate Governance) ที่กลุมบริษัทกําหนดซึ่งเปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ทั้งน้ี กลุมบริษัท

เช่ือมั่นวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดีและคนเกงน้ัน จะชวยใหองคกรเจริญเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืนและประกอบกับ              

การปฏิบัติดังกลาว จะชวยยกระดับคุณภาพของสังคมโดยรวมไดในที่สุด นอกจากน้ี กลุมบริษัทประสงคที่จะปลูกฝง

วัฒนธรรม การดูแลรักษาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม ใหเกิดขึ้นในองคกรดวย ดงัน้ัน กลุมบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการใช

พลังงานอยางคุมคาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหกับพนักงานในการลดการใชพลังงาน

ที่ไมจําเปน ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังน้ี กลุมบริษัทไดสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงาน   

ทุกระดับ ไดมีสวนรวม ในเรื่องดงักลาวอยางจริงจังโดยไดกําหนดแนวปฏิบัติไวดงัน้ี 

กลุมบริษัทมีการต้ังเปาหมาย ควบคุม และประเมินผล การใชวัตถุดิบในการผลิตสินคาของกลุมบริษัท รวมถึงปริมาณ

ของเสียท่ีเกิดขึ้น จากการผลิตขางตนดวยการต้ังดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator : 

KPI) นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังรณรงคสรางสํานึกการใชทรัพยากรอยา มีประสทิธิภาพ เชน 

- ในชวงพักกลางวันหรือกรณีอื่นใด ที่ไมมีความจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรในการทํางานพนักงานตองปดเครื่อง

คอมพิวเตอร และอุปกรณที่เก่ียวของทุกครั้งเพ่ือประหยัดและลดการใชไฟฟา 

- พนักงานตองปดระบบไฟฟาแสงสวางท่ีไมจําเปนทุกคร้ังในชวงพักเท่ียงและหลังเลิกงาน 

- กลุมบรษิัทสนับสนุนใหพนักงานใชนํ้าอยางประหยัด โดยปดทุกครั้งหลังใชงาน 
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- พนักงานตองใชกระดาษใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหากมีกระดาษที่ยังอยูในสภาพดีและใชไปเพียงดานเดียว 

พนักงานตองนํากระดาษที่ใชไปเพียงดานเดียวกลับมาใชใหมเพ่ือประหยัดและลดการใชกระดาษ 
 

การสรางความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน 

กลุมบริษัทใสใจในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝายเปนส่ิงที่สําคัญท่ีสุด 

ดังน้ันกลุมบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน เพื่อใหความมั่นใจและความ

เชื่อม่ันตอพนักงานถึงความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ สภาพแวดลอม สําหรบัการปฏิบัติหนาที่ในสถานที่ทํางานและ

ใหความม่ันใจ และความเช่ือม่ันตอผูที่เก่ียวของทุกฝายในการใชบริการตามคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยใน

ระดับสากล และเปนไปตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ท้ังน้ีกลุมบริษัท

ตระหนักดีวาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานเปนความรบัผิดชอบข้ันพื้นฐานตอพนักงานและผูเก่ียวของ

ทุกฝาย 

- กลุมบริษัทจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อันเน่ืองมาจาก

อุบัติเหตุความประมาท อัคคีภัย การบาดเจ็บจากการทํางาน การละเลยตอระบบรักษาความปลอดภัย   การ

ปฏิบัติงานอยางไมถูกวิธีตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในที่ทํางาน ใหมีความปลอดภัยตอพนักงาน และมีการทบทวน

และซักซอมแผนการรักษาความปลอดภัยใหทันตอสถานการณอยางสมํ่าเสมอ เชน การจําลองและซอมแผนเสมือน

จริงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซอมแผนอพยพหนีไฟ อบรมการใชอุปกรณดานความปลอดภัย เปนตน 

- การปฏิบัตเิก่ียวกับสุขภาพอนามัย กลุมบริษัทใหความสําคัญดานสุขภาพอนามัย โดยกําหนดใหมีการตรวจ

สุขภาพประจําป มีการจัดทําประกันสุขภาพ ใหแกพนักงานเพ่ือใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล โดยจัดมีสวัสดิการ

พนักงานอยางเพียงพอและเหมาะสม 

- การบริหารจัดการความปลอดภัยในเชงิรุก โดยการตรวจหาอันตราย วิเคราะหความเสี่ยง ดําเนินมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงใหเกิดนอยที่สุด รวมถึงทบทวนกระบวนการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยที่เปนสากล 

- การจัดใหมีการประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลใหกับพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจถึงขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ขอควรระวังตางๆ ทางดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนนําไปยึดถือ

และปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรพัยสิน 

- การสงเสริมและสรางจิตสํานึกแกพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝาย ใหตระหนักถึงความสําคัญของการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยการส่ือสารแนวปฏิบัติใหเปนที่เขาใจท่ัวทั้งองคกรและ      

ใหยึดถือและปฏิบัตติามอยางเครงครัด 

- หากพบวาการปฏิบัติงานใด อาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต และทรัพยสิน พนักงานจะตองยุติการ

ปฏิบัติงานโดยทันทีเพ่ือแจงผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่รับผิดชอบใหทราบโดยทันที เพื่อดําเนินการแกไขหรือ

วางแผนในการแกไขปญหาตอไป 

- กลุมบริษัทถือเปนนโยบายที่สําคัญวาจะไมมีวัตถุประสงคในเชิงธุรกิจใดสําคัญ เหนือกวาความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยของพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝาย 
 

2) พนักงานตอกลุมบริษัท        

- ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม และ    

ตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชน เพ่ือตนเองหรือเพ่ือประโยชนของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
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- รักษาผลประโยชนของกลุมบริษัท โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของกลุมบริษัท ไปใชเพ่ือประโยชนของ

ตนเอง ทั้งทางตรงและทางออม และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดใหทําธุรกิจแขงขัน

กับกลุมบริษัท 

- หามทําธุรกิจสวนตัวใดๆ ที่มีผลเก่ียวของกับกิจการของกลุมบริษัท เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะ

กรรมการบริหาร 

- หามรับเงนิและ/หรอืประโยชนตอบแทนใด ๆ เปนการสวนตัวไมวาทางตรงหรือทางออมจากลูกคา คูคา

ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเน่ืองจากการทํางานในนามกลุมบริษัท 

- หามใหกูหรือกูยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน ส่ิงของจากลูกคา ผูเก่ียวของกับลูกคา หรอืผูทําธุรกิจกับกลุมบริษัท 

เวนแตเปนการกูยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกคาของธนาคารหรือสถาบัน

การเงินในฐานะของลูกคาของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกลาว 

- พนักงานทุกคนตองเปดเผยการมีความสัมพันธกับองคกร สถาบันทางธุรกิจภายนอก หรือความสัมพันธ

ทางเครือญาติ เพื่อหลีกเล่ียงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงในดานผลประโยชน 

- การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานไดรับของขวัญที่มีมูลคาเกินปกตวิิสัย จากผูทําธุรกิจกับ

กลุมบรษิัทใหพนักงานรายงานตอผูบังคับบัญชา 

- พนักงานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของกลุมบริษัท และกฎหมายที่เก่ียวของอยาง

เครงครัด 

- พนักงานตองระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอก ในเรื่องท่ีอาจมีผลกระทบตอช่ือเสียง

และผลดําเนินของกลุมบริษัท 

- จริยธรรมธุรกิจท่ีกําหนดไวอาจไมครอบคลุมในทุกกรณี ดังน้ัน ในกรณีที่มีปญหาใหพนักงาน ปรกึษากับ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น ในกรณีที่มีขอขัดแยงใหถือคําวิ นิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเปนท่ีสิ้นสุด 
 

3) พนักงานตอผูบังคบับัญชา 

- รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา รวมทั้งควรมีความสุภาพออนนอมถอมตนตอ

บุคคลที่มีตําแหนงเหนือตน 

- ไมกลาวรายตอผูบังคับบัญชา ผูบริหาร โดยปราศจากซึ่งขอเท็จจริง 
 

4) พนักงานตอผูใตบังคับบัญชา 

- ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา ดวยความเมตตาธรรม ดูแลเอาใจใส และพัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพื่อ

ความกาวหนาในหนาที่การงาน 

- รับฟงขอคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา และพิจารณานําไปใชในทางที่เปนประโยชนตองานและตอกลุม

บริษัท 
 

5) พนักงานตอเพื่อนรวมงาน 

- รักษาและเสริมสรางความสามัคคีเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ใหความรวมมือและการประสานงานซึ่งกันและ

กัน 

- ปฏิบัติตอผูรวมงานดานการทํางานอยางมีนํ้าใจ ไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 

และปรับปรุงตนเองใหสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนได 
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- เคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนที่อยูในองคกรเดียวกัน ไม วิพากษวิจารณในลักษณะท่ีกอใหเกิด        

ความเสียหาย และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

6) พนักงานตอตนเอง 

- พนักงานตองยึดถือความซ่ือสัตยสุจริตเปนที่ตั้ง ไมประพฤติตนในทางที่อาจเส่ือมเสียช่ือเสียงทั้ ง      

ของตนเองและของกลุมบริษัท 

- ตองมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงศึกษาหาความรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

7) พนักงานตอลูกคา 

- พนักงานตองรักษาความลับของลูกคา ไมเปดเผยขอมูลของลูกคาใหผูอ่ืนทราบ 

- พนักงานตองไมใชขอมูลของลูกคา ในการแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเอง หรือเพ่ือบุคคลอื่นอัน       

จะนําไปสูการกระทํา หรอืการตดัสินใจใดๆ ที่ขัดผลประโยชนของกลุมบริษัทและผูถือหุน 

- พนักงานตองไมใชขาวสารและขอมูลภายใน หรือขอมูลที่ไมพึงเปดเผยตอสาธารณะมาเปนประโยชนตอ

การซื้อขายหรือลงทุนสวนตัว อันจะกอใหเกิดความสูญเสียตอผลประโยชนของลูกคาของกลุมบริษัท 

- พนักงานตองไมใชอํานาจ หนาที่ ในฐานะพนักงานของกลุมบริษัทแสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบ 
 

3.1.8 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 

             กลุมบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันพนักงาน ทั้งในเรื่องสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานจึงไดประกาศนโยบาย เร่ือง ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการ

ทํางาน ดังน้ี 

1) ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งหมด กลุมบริษัทตองสอดคลองตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และขอกําหนดตางๆ 

ในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมในกรณีที่ไมมีกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบขอบังคับใช       

ในกลุมบริษัท 

2)  กลุมบริษัท นักงานทุกคนจะตระหนัก ในเร่ืองความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสวัสดิการ ในการทํางานของพ ไมวา

ในสถานท่ีทํางาน หรือในการดําเนินธุรกิจของพนักงานในบริษัทอ่ืนๆ รวมไปถึงคนอ่ืนๆ ในขณะที่พวกเขาอยูใน

สถานที่กลุมบริษัทน้ันๆ 

3) ระบบการจัดการไมไดเปนเพียงความรับผิดชอบในการปองกันอุบัติเหตุ, โรคท่ีเกิดจากการทํางาน และปกปอง

ส่ิงแวดลอมเทานั้น แตยังรวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากร และงบประมาณที่จําเปนและเพียงพอในการสรางเสริม

วัฒนธรรมความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางานโดยการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนและ

ดําเนินการตามขอตกลงอยางจริงจังและตอเน่ือง 

4)  ระบบการจัดการดานความปลอดภัย สขุภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม เปนวิธีที่กลุมบริษัทยอมรับวามีสวนรวมในการ

เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลการดําเนินการอยางตอเน่ือง ดังน้ันกลุมบริษัทมุงม่ันในการบังคับใชระบบการ

จัดการดานความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอม ในการระบุ, ประเมินผลและการควบคุมอันตราย และ

ความเส่ียงในดานความปลอดภัยดานอาชีวอนามัย และมลภาวะทางส่ิงแวดลอม เราจะพัฒนาระบบความปลอดภัย

สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมในการเฝาระวัง ตรวจสอบ และรายงานผล การดําเนินการและการปรับปรุง                           

อยางตอเน่ือง 

การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในกระบวนการผลิต เราจะนําระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและ

สิ่งแวดลอม มาเปนสวนหน่ึงในการรวมประเมินการเปลี่ยนแปลงทุกคร้ัง 
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5) กลุมบริษัทจะรบัผิดชอบตอสงัคม โดยกลุมบริษัทใหสัญญาวาจะดาํเนินการปองกันสภาพแวดลอม ใชวัตถุดิบอยางรู 

  คุณคา และใชพลังงานอยางประหยัดและมปีระสิทธิภาพ เพื่อลดการปลอยมลภาวะจัดการของเสีย และนําของเสีย 

กลบัมาใชประโยชนใหม 

6) การตรวจสอบระบบความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และส่ิงแวดลอมจะดําเนินการอยางสม่ําเสมอรวมไปถึงการระบุ  

สิ่งที่ไมสอดคลองกับขอกําหนด และพยายามหาชองทางในการพัฒนาปรับปรงุใหดีขึ้น 

7) กลุมบริษัทจะนําระบบปฏิบัติการงานท่ีดีเ ลิศในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอมมา               

ประยุกตใชในองคกรและใหพนักงานทุกคนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลาน้ีโดยการฝกอบรม, การตรวจสอบให

คําปรกึษาแนะนําและอํานวยความสะดวกในการดําเนนิการอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

8) พนักงานทุกคน ผูรับเหมา และผูรับเหมาชวงจะตองรับผิดชอบในการปฏิบัติตามวิธีการ และระเบียบตางๆตามที่

กําหนดในระบบการจัดการดานความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงานประจํา ดวยความ

ปลอดภัย สุขภาพอนามัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

9)  กลุมบริษัทใหความสําคัญดานสุขภาพอนามัยโดยกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป มีการจัดทําประกันสุขภาพ 

ใหแกพนักงานเพ่ือใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล โดยจัดมีสวัสดิการพนักงานอยางเพียงพอ และเหมาะสม 
   

3.1.9 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

  กลุมบริษัท มีนโยบายการจายคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน โดยยึดหลักความเปนธรรมเหมาะสมตาม

หลักเกณฑดังตอไปน้ี 

- กลุมบรษิัทพิจารณากําหนดหลักเกณฑการวัดผล  Key Performance Indicators  :  KPI  หรือตัวชี้วัดที่เหมาะสม   

เพ่ือใชในการพิจารณา ปรับอัตราเงินเดือนและการจายเงินรางวัลประจําป (Bonus)ใหกับพนักงานของกลุมบริษัท 

โดยพิจารณาจากงบประมาณประจําป ผลประกอบการของกลุมบริษัทอัตราคาครองชีพ ระดับความสามารถ และผล

การปฏิบัตงิานเปนหลัก 

- บริษัทฯพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัตงิานและกําหนดโครงสรางการจายเงินเดือน เงินรางวัลประจําป (Bonus) 

 และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปของผูบริหารต้ังแตระดับผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารข้ึนไปแลวเสนอ 

 ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

3.1.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรูและศักยภาพของพนักงาน 

 กลุมบริษัท เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพดานทักษะความชํานาญในการทํางาน ตลอดจนการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกันภายใตแนวคิดท่ีวา “บุคลากรคือทุนทางปญญาที่มีคา

ของบริษัท” ท้ังน้ีเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ และมุงไปสูความสาํเร็จตามเปาหมาย(เดียวกัน) ขององคกร

อยางย่ังยืน ดังน้ันกลุมบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัตไิวดังตอไปน้ี 

- สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงข้ึน โดยการเพ่ิมพูนความรู และประสบการณใน 

รูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการจัดฝกอบรมภายในองคกร การจัดสัมมนาและการสงอบรมกับหนวยงานภายนอก  

ฯลฯ อันจะทําใหบุคลากรไดรบัความรูใหมๆ ซึ่งถือเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและบุคลากรเอง 

- สงเสริมใหแตละฝายมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของฝายเอง   ซึ่งเปนการพัฒนา บุคลากรตามเปาหมายและ 

ภารกิจหลักของฝายนั้นๆ โดยเนนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ใหเกิดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติงานในรูปแบบตา ๆ เชน การฝกอบรม การประชุมและสัมมนา เปนตน และการสรางกระบวนการเรียนรู

ใหกับบุคลากร โดยใหหัวหนางานและผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาดวย

วิธีการตาง ๆ เพื่อชวยพัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรูในงานที่เก่ียวของ เชน การปฐมนิเทศ การสอนงานการ

แนะนํางาน การกํากับดูแลวิธีการทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบ การแบงปนความรู (Knowledge Sharing)     



   
 

หนาที่  21 จาก 28 

 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

การแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการความรู (Knowledge Management) รวมท้ังกระตุนผูใตบังคับบัญชาใหมีการ

พัฒนา และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

- จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรอยางเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา 

บุคลากรในรูปแบบตาง ๆ อยางสม่ําเสมอเพื่อรับทราบขอบกพรองและนํามาประเมินผลการพัฒนาบุคลากรใน

รูปแบบตาง ๆ อยางสม่ําเสมอเพื่อรับทราบขอบกพรองและนํามาปรับปรุงในการจัดการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม

ในโอกาสตอไป  

 

3.1.11 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม  ชุมชน  และส่ิงแวดลอม 
 

1) กลุมบริษัทตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

กลุมบริษัทมุงเนนการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืน ควบคูไปกับการพัฒนาสังคม  ชุมชน สิ่งแวดลอม และ

คุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยสํานึกวาความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา กลุมบริษัทจึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบ

ของสังคมใหมีอยูในทุกภาคสวนขององคกร ตั้งแตระดับนโยบายหลักของกลุมบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดําเนินอยู 

ในทุกหนวยงานขององคกร โดยกลุมบริษัทเช่ือวาการดําเนินธุรกิจอยางมีจิตสํานึกตอสังคมและสวนรวมจะเปนพลังขับเคล่ือน  

ที่สําคญัอันนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ  

กลุมบริษัทถือเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญในการสนับสนุนและจัดใหมีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ

สังคมในดานตาง ๆ เสมอมา โดยไดจัดกิจกรรมบางลักษณะมาอยางตอเน่ือง และไดจัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสม

ของบริบททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ในระดับมหภาค ระดับชุมชน  และระดับปฏิบัติการ    

เพ่ือตอบแทนและคืนผลกําไรกลับคืนสูสังคม โดยกลุมบรษิัท ไดทํากิจกรรมทางสงัคมอยางตอเน่ืองทุกป  
 

2) กรรมการและผูบริหารตอ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

- การไมกระทําการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

- การใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชน และที่มีสวนสรางสรรคสังคมอยางสมํ่าเสมอ 

- การสรางจิตสาํนึกในการรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ ในองคกรอยางตอเน่ืองและจริงจัง 

- การควบคมุใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย หรือกฎระเบียบตางๆ ในดานสังคม 

และส่ิงแวดลอม 

- การใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม และรายงานขอมูลเก่ียวกับ          

การฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ ตอหนวยงานน้ัน 
 

3.1.12  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะใหความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ            

ที่เก่ียวของกับพนักงาน และหลักการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑสากล โดยไมแบงแยก ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ  

เพศ  อายุ สีผิว  ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ ตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใด ท่ีมิไดเก่ียวของโดยตรงกับการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เชน การพิจารณาคัดเลือกสรรหา

บุคลากรของกลุมบริษัท โดยการประกาศคุณสมบัติไวอยางชัดเจน ซึ่งมิไดจํากัดทางดาน เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ 

ฐานะ ชาติ ตระกูล สถานศึกษา  แตจะพิจารณาจากความรูความสามารถใหมีความเหมาะสมกับตําแหนงงานน้ัน ๆ เปนตน 
 

3.1.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและการติดสินบน 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะดํารงตนใหเปนองคกรท่ีดําเนินกิจการตามครรลองของกฎหมาย และเปนประโยชนตอ

สังคม สนับสนุนใหพนักงานของกลุมบริษัท ดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและเปนพลเมือง ท่ีดีของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม



   
 

หนาที่  22 จาก 28 

 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ใหคูคาของกลุมบริษัทดําเนินธุรกิจที่ถูกตองดวยความโปรงใสดวยเชนกัน เพ่ือใหสังคมโดยรวมดําเนินไปไดโดยสันติสุข       

กลุมบรษิัทจึงกําหนดใหการตอตานการทุจริต และการติดสินบนเปนนโยบายที่สําคัญอีกนโยบายหน่ึงของกลุม และเม่ือวันที่ 9 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุมบริษัท  ไดลงนามเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทย ในการตอตานทุจริต (Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยไดลงนามประกาศเจตนารมณเพ่ือแสดงเจตนารมณ

อยางเปดเผยในการตอตานการทุจริตและสรางความม่ันใจตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

กลุมบริษัทไดมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ การรับ การให ของขวัญ หรือทรัพยสินขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจวา

นโยบายการตอตานการทุจริตและการติดสินบนไดรับการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่เพียงพอ ท้ังน้ี การรับ การใหของขวัญ 

หรือทรัพยสินเปนไปตามหลักการดังน้ี 

- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมเรียกรองทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด จากผูรับเหมา  ผูคา ผูขาย ผูรวม

ทุนหรอืผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจของกลุมบริษัท 

- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมใหหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ที่อาจทําใหเกิดอิทธิพลในการ

ตัดสนิใจ เวนแตกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันและอยูในราคาที่เหมาะสม หากมีขอสงสัยวาการรับ

น้ันไมเหมาะสม ผูบังคับบัญชามีอํานาจใหสงคืนผูให 

กลุมบริษัทอยูระหวางการดําเนินการพิจารณาและกําหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ รายละเอียดแผนงาน และ

การดําเนินงาน รวมท้ังกรอบเวลาตางๆ ท่ีเก่ียวกับการตอตานการทุจริตและการติดสินบนใหเหมาะสมกับสภาวการณของกลุม

บริษัทเชน การกําหนดนโยบาย การวางแนวทางและกลยุทธ สาสนจากผูนําองคกร การจัดต้ังคณะทํางาน การวางแผน

ปฏิบัติการ  การวางแผนการสื่อสารในองคกร การประเมินผล รวมทั้งการจัดทํารายงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

สอดคลองกับแนวรวมปฏิบัต ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตที่กลุมบริษัทไดเขา

รวมประกาศเจตนารมณ 
 

3.1.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

กลุมบริษัทมีนโยบายใหความสําคัญตอการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด และกําหนดใหฝายระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการตรวจสอบเพื่อปองกันการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพื่อใหกลุมบริษัทมีการใชทรัพยสินทางปญญาอยางถูกตองและเพียงพอตอการ

ดําเนินงาน 
 

3.1.15 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุมบริษัทใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย

ของขอมูลขาวสาร เพื่อปองกันและลดโอกาสที่ขอมูลสําคัญหรือเปนความลับถูกเผยแพรออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือ      

โดยความประมาท ทั้งน้ีการใชซอฟตแวรและอินเตอรเน็ตเปนไปตามหลักการดังน้ี 

- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองเทานั้น  หามติดตั้ง

และใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ลิขสิทธ์ิไมถูกตองลงบนเครื่องคอมพิวเตอรใดๆ ของกลุมบริษัทท้ังส้ิน และ

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะติดต้ังลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอรใดๆ จะตองไดความเห็นชอบจากฝายระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการหรือมีรายชื่อปรากฏอยูในรายการโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดรับอนุญาตใหใช (Approved Software)

โดยจะมีการตรวจสอบคอมพิวเตอรของพนักงาน ปละ 1-2 คร้ัง (ตามความเหมาะสมของแตละแผนก) เพ่ือใหเกิด                      

ความมั่นใจวาไมมีการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีผิดกฎหมายในกลุมบริษัท 

- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมกระทําการอันเปนการรบกวนระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของ

ผูอ่ืนในสํานักงาน และไมเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสมในทางศีลธรรมหรือละเมิดกฎหมาย อาทิเชน การสราง     



   
 

หนาที่  23 จาก 28 

 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ความเสียหาย แกชื่อเสียงและทรัพยสินของกลุมบริษัท หรือผูรวมงาน การมีไวซ่ึงส่ือลามกอนาจาร ความรุนแรง    

การ Forward mail หรือ Spam mail ที่เปนการรบกวนสรางความราํคาญ นอกจากน้ี กลุมบริษัท ยังกําหนดใหฝาย

เทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บขอมูลการใชงานของพนักงานไว ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวย        

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เรื่องหลกัเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 
 

3.1.16 นโยบายการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันการใชขอมูลภายใน เพ่ือประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นของกรรมการ

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท้ังน้ี เพ่ือใหกรรมการผูบริหาร และพนักงานทั้งหลาย ปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559  ซึ่งมีผลใชบังคับเม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2559  ที่ไดแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑที่เก่ียวกับขอมูล

ภายใน รวมท้ังการรายงานการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพย ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 และ

มาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ .ศ . 2535 (“พระราชบัญญัติ”) รวมทั้ งเพื่อให                  

เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีโดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

- การกําหนดใหกรรมการ ผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสหรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลผูที่มีหนาท่ีรายงาน คูสมรสหรือผูที่อยูกินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ

ภาวะถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดสวนการถือหุนมากที่สุดในนิติ

บุคคลน้ันตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ตองจัดทําและเปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาของบริษัทฯ ภายใน 3 วัน

นับ แตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  (ก.ล.ต.) มาตรา 59   

ทั้งน้ี สําหรับกรรมการ และผูบริหารรายที่ไดรบัการแตงต้ังใหม และยังไมมีรายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการ

และผูบริหารของบริษัทฯ ใหรายงานภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.)  และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกันที่รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.) 

- กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ไดรับทราบขอมูลภายใน ที่เปนสาระสําคัญซึ่ง

มีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง

ระยะเวลา  1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นตอสาธารณชนและในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมง

ภายหลังจากการเปดเผยงบการเงินและขอมูลภายในของบริษัทฯ ตอสาธารณชนแลว ผูที่เก่ียวของกับขอมูลภายใน

ตองไมเปดเผยขอมูลน้ันใหผูอ่ืนทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลน้ันใหแกตลาดหลักทรัพยฯ  

ซ่ึงขอกําหนดน้ีใหรวมถึงคูสมรสหรือผูท่ีอยูกินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ 

ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยดวย หากผูใดมีการกระทําการฝาฝนระเบียบขอบังคับ

ดังกลาวจะถือวาไดกระทําความผิดอยางรายแรง  

อน่ึง เลขานุการบริษัทจะทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อแจงกรรมการ ผูบริหาร และหนวยงานท่ีรับทราบ

ขอมูลภายในไมใหเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาท่ีเก่ียวของ และหามซ้ือขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ลวงหนา 1 เดือนกอนวันเปดเผยงบการเงิน 



   
 

หนาที่  24 จาก 28 

 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

- ในกรณีที่ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ทราบขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยและมีความสําคัญซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ บุคคลที่ลวงรูขอมูลภายในดังกลาวตองละเวนการซ้ือขายหลักทรัพย

ของบริษัทฯ จนกวาจะพนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง หลังการเปดเผยขอมูลน้ันตอประชาชน ทั้งนี้ หากกรรมการ 

ผูบริหาร หรือพนักงาน ฝาฝนขอกําหนดในเรื่อง การใชขอมูลภายในดังกลาว นอกจากจะมีโทษตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว   ยังถือวาไดกระทําผิดขอบังคับการทาํงานของบริษัทฯ และ

มีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัย  มี 4 ลําดับ โดยขึ้นกับลักษณะแหงความผิดหรือความหนักเบาของการ

กระทําผิดหรือตามความรายแรงที่เกิดขึ้น ต้ังแต (1) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร (2) ตักเตือนเปนลายลักษณ

อักษรและพักงาน(3) เลิกจางโดยจายคาชดเชย และ(4) เลิกจางโดยไมจายคาชดเชย รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้ง

ทางอาญาและทางแพงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย รวมถึงกฏหมายที่เก่ียวของ 
 

3.2     นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง   

บริษัทฯ กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดของพนักงานในทุกระดับที่ตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีใน

การปฏิบัตงิาน และตองใหความสาํคญักับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ดานอยางเหมาะสม 

-  การกําหนดใหกระบวนการบริหารความเส่ียง เปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ แผนงาน และการ

ดําเนินงานของกลุมบริษัท  

- กําหนดใหทุกฝายมีการประเมินความเส่ียง กําหนดตัวช้ีวัดความเส่ียง แนวทางการปองกันและบรรเทาความเสี่ยง

หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ และมีการจัดทํา

รายงานตามกรอบการดําเนินงาน และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

- เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงท่ีอาจจะมีผลกระทบตอกลุมบริษัทจะตองรายงานความเส่ียงน้ันให    

ผูที่เก่ียวของรับทราบทันที เพื่อดําเนินการจัดการความเส่ียงนั้นตอไป 

- บริษัทฯ มุงสงเสริม สนับสนุนและใหความรูความเขาใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเส่ียงแก

ผูบริหารและพนักงานอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการปลูกฝงสรางนิสัยใหบุคลากรทุกระดับไดตระหนักถึงความสําคัญ 

และความมีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการดานบริหารความเส่ียง จนเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมที่นําไปสู

การสรางมูลคาเพ่ิมตอไป 
  

ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

สําหรับกลุมบริษัท การรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ต้ังแตนโยบายหลักของกลุมบริษัท    

ไปจนถึงระดับปฏิบัติการและดําเนินอยูในทุกๆ ภาคสวนขององคกร เพราะกลุมบริษัทเชื่อวาองคกรทางธุรกิจน้ัน เปนเพียง

หนวยเล็กๆ หนวยหนึ่งของสังคม มีจํานวนพนักงานในกลุมบริษัทเพียงหลักรอยคน และมีผูถือหุนของกลุมบริษัทจํานวนหลัก

พันคน ซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรของทั้งประเทศแลว ถือวาเปนจํานวนที่นอยมาก แตกลุมบริษัทมีความเชื่อวาหาก

องคกรทางธุรกิจทั้งหลาย แตละองคกรไดผนึกกําลังรวมกัน ผลักดันการดําเนินธุรกิจอยางมีจิตสํานึกตอสังคมและสวนรวมไป

รวมกัน เพ่ือผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคสวนแลว พลังการขับเคล่ือนดังกลาวจะเปนประโยชนกับสวนรวมได     

อยางมีนัยสําคญั อันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดบัชุมชนและระดับประเทศ 

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายความรบัผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม (CSR Policy)  

ของกลุมบริษัทข้ึนมา โดยกําหนดกรอบความรับผิดชอบตอสังคม ครอบคลุมในทุกๆ ดาน และกลุมบริษัทไดมีนโยบายสานตอ

โครงการตางๆ ตามแนวทางที่ไดกําหนดไว ท้ังโครงการตอเน่ืองที่เปนโครงการระยะยาวและโครงการตอเน่ืองในดานพัฒนา

สังคมและชุมชน 
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ดวยความคาดหมายใหพนักงานของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมกัน

สอดสองดูแล การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และเพื่อใหการดําเนินงานของกลุมบริษัท  

มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทช้ันนําอ่ืน ๆ กลุมบริษัท        

จึงเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย มีชองทางการรองเรียนแสดงความคิดเห็น และแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย 

ผานทางสํานักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยรับขอรองเรียนและการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของ

กลุมบรษิัทโดยรายงานขอรองเรยีนดังกลาวตอกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังนี้ 
 

4.1      ชองทางการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ 

   ชองทางท่ี 1 : อีเมล  cs@eastern-groups.com 

    ชองทางท่ี 2 : โทรศัพท 02 158 2000 กด 4    โทรสาร 02 158 6148 

    ชองทางท่ี 3 : จดหมาย/ ไปรษณีย  

    สํานักงานเลขานุการบรษิัท  

 บรษิัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

              เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กรงุเทพมหานคร 10240 

ชองทางที่ 4 : ทาง Website : http://www.eastern-groups.com/governance-

complaint.php  
 

4.2 กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน 

กลุมบรษิัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการรองเรียนและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ เพ่ือเปนแนวทางสูการ

พัฒนาและสรางความย่ังยืน 
 

แนวทางปฏิบัติ 

- ผูรับขอรองเรยีนรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม 

- ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาการรองเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เก่ียวของ

ออกเปนประเด็น เชน ดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาความรู การตรวจสอบขอเท็จจริง เปนตน 

- มาตรการดําเนินการ: ผูรับขอรองเรียนนําเสนอกรรมการอิสระเพ่ือสอบสวนขอเท็จจริงและกําหนดมาตรการ

ดําเนินการเพื่อระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

- การรายงานผล: ผูรับขอรองเรียนมีหนาที่แจงผลใหผูรองเรียนทราบ หากผูรองเรียนเปดเผยตนเองในกรณทีี่เปน

เรื่องสําคัญใหรายงานผลตอประธานกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบรษิัททราบ 
 

4.3 มาตรการคุมครองผูรองเรียน  

กลุมบรษิัทกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนเพ่ือใหกระบวนการตรวจสอบเปนไปดวยความยุติธรรม โปรงใส ตาม

หลักเกณฑ 

 
 

หมวดที่ 4 : การแจงขอรองเรียน ขอเสนอแนะและบทลงโทษการไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 



   
 

หนาที่  26 จาก 28 

 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

แนวทางปฏิบัติ 

-  ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้น จะไมปลอดภัย แตหากมีการเปดเผย

ตนเองก็จะทําใหกลุมบริษัทสามารถรายงานความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบได 

- ผูรับขอรองเรียนจะเก็บขอมูลที่เก่ียวของไวเปนความลับ/คํานึงถึงความปลอดภัย โดยไดกําหนดมาตรการคุมครอง

พนักงานที่รองเรียน และ/หรือผูท่ีใหขอมูล และ/หรือความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล  โดยจะไดรับความ

คุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เชน การเปล่ียนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน ส่ังพักงาน ขมขู 

รบกวนการปฏิบัตงิาน เลิกจาง อันเน่ืองมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน 
 

4.4 ความสําคญัและแนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 

ขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานฉบับน้ี เปนวินัยซ่ึงผูบริหาร และพนักงาน    

ตองทําความเขาใจและยึดม่ันปฏิบัติและไมอนุญาตใหผูบริหารและพนักงานกระทําการใด ๆ ที่เปนการขัดตอ

ขอกําหนด เก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัตใินการทํางานน้ี หากเกิดความไมชัดเจนหรือเกิดปญหาอื่นใด

นอกเหนือจากที่กําหนดไวในทางปฏิบัติผูบริหาร และพนักงานควรปรึกษาหารือผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น        

เพ่ือรวมกันพิจารณาหาทางแกไข หรือหาขอพึงปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอไป 
 

4.5 บทลงโทษการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 

หากผลการสอบสวนของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ตามขอรองเรียนขางตน พบวาผูบริหาร หรือพนักงาน

กระทําความผิดจริง กลุมบริษัทจะดําเนินการลงโทษทางวินัย อันไดแก ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนหนังสือ      

ลดเงนิเดือนหรือคาจาง พักงานโดยไมจายคาจาง เลิกจาง และดําเนินการตามกฎหมายตามลําดับ 
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 5.1     การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ                                              

5.1.1  ฝายตรวจสอบภายใน เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงานประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลการ

ตรวจสอบตอฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมท้ังจัดเก็บบันทึกขอมูลท้ังหมดที่

เก่ียวกับการกระทําที่ละเมิดหรือ อาจละเมิดตอจรรยาบรรณน้ี  พนักงานทุกคนมีหนาที่ตองใหความรวมมือ

ในการใหขอมูลที่ถูกตองและครบถวนแกฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความคาดหวังใหพนักงานทุกคน

มีสวนรวมรบัผิดชอบในการสอดสองติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ี เพราะการกระทําตาง ๆ 

ที่ขัดตอคูมือจริยธรรมธุรกิจ  ถือเปนความผิดทางวินัยการทํางานตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ การทํางาน 

และอาจจะถือเปนการกระทําความผิดตามกฎหมาย และเปนการทําลายและทําใหเส่ือมเสียตอคณุคาที่ดีของ

องคกร ซ่ึงสงผลกระทบตอองคกรในทุก ๆ ดาน ดานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พนักงานจึงมีหนาที่

รับผิดชอบในการรายงานตอฝายตรวจสอบภายใน หรือผูบังคับบัญชา หรือผูบริหารระดับสูงรับทราบทันที

เม่ือพบเห็นการปฏิบัติหนาที่อันเปนการละเมิด หรือสงสัยวาอาจจะเกิดการละเมิดตอจริยธรรมธุรกิจ 

           ซ่ึงพบหากขั้นตอนใดหรือการควบคุมใดที่เปนจุดออน ฝายบริหารจะเปนผูพิจารณากําหนดมาตรการ

ควบคุมเพื่อแกไขปญหาน้ันอยางเปนระบบและตอเน่ือง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ และการติดตามการควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ยอมมีความเหมาะสม

และรัดกุมเพียงพอสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจากการที่กรรมการและผูบริหาร

นําไปใชประโยชน โดยไมเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมาย ซ่ึงอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนได  

5.1.2  ฝายหรือหนวยงานที่ถูกตรวจสอบไดรับคําแนะนําใหแกไขการปฏิบัติงานหรือตองเพิ่มมาตรการควบคุมให

รัดกุมย่ิงขึ้น ฝายตรวจสอบภายใน เปนผูติดตามและประเมินผล ตลอดจนรายงานผลใหฝายบริหาร และ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใหรับทราบอยางสม่ําเสมอที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ มีความเหมาะสมรัดกุมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  และผูตรวจสอบ

บัญชีเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมรัดกุมเพียงพอและไมพบขอบกพรองใด   

ที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ 
 

5.2  การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ  

บริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบในการติดตามดูแล และรายงานผลตอคณะกรรมการกํา กับดูแลกิจการที่ดี   

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังจัดเก็บบันทึกขอมูลทั้งหมดที่เก่ียวกับการกระทําที่ละเมิดหรืออาจ

ละเมิดตอจรรยาบรรณน้ี ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีหนาที่ตองใหความรวมมือในการใหขอมูลที่ถูกตองและครบถวน      

แกบริษัทฯ ทั้งนี้ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีสวนรวมรับผิดชอบในการสอดสองติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณน้ี เพราะการกระทําตาง ๆ ท่ีขัดตอหลักจรรยาบรรณถือเปนความผิดทางวินัยการทํางานตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับการทํางาน และอาจจะถือเปนการกระทําความผิดตามกฎหมาย และเปนการทําลายและทําใหเสื่อมเสียตอคุณคาที่ดี

ขององคกร ซึ่งสงผลกระทบตอองคกรในทุก ๆ ดาน ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว พนักงานจึงมีหนาที่รับผิดชอบในการรายงาน

ตอบรษิัท หรือผูบังคับบัญชา หรอืผูบริหารระดับสูงใหรับทราบทันที เม่ือพบเห็นการปฏิบัติหนาที่อันเปนการละเมิด หรือสงสัย

วาอาจจะเกิดการละเมิดตอจรรยาบรรณนี้ 

หมวดที่ 5 : การติดตามและประเมินการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ                                                  
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บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

5.3 การประเมินและการทบทวนคูมือจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทมีหนาที่ในการประเมินผลการประกาศใชคูมือจริยธรรมธุรกิจของบรษิัท กําหนดความถี่ประจําทุกป เพื่อแจง

ผลการปฏิบัติตามตามคูมือ จริยธรรมธุรกิจน้ีไดผลเปนอยางไร มีอุปสรรคและขอจํากัดที่สงผลตอการดําเนินกิจการบริษัท 

หรือไม โดยใหแจงผลที่ไดจากการประเมินรายงานใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ พรอมทั้งทบทวนเพื่อปรับปรุงคูมือจริยธรรมธุรกิจเปนประจําทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกอันอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอบริษัท  
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