
 
 

 

 

 

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิทั 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่

ดี โดยยึดมั่นแนวทางการบริหารด าเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยยึดหลักการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมเพื่อ

น าไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล  

บริษัทจึงได้ก าหนด “ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี    

อันจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้ 

(1) ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

 

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทจะด าเนนิธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้าง

ผลการด าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด าเนนิการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและ

เชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 
 

2. พนักงาน บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้

ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนา

ทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ เช่น 

การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับ

พนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ 

ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้

ก าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงาน

ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้

ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 
 

3. คู่ค้า บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่า

เทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมิน

และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้  บริษัทยังได้จัดท ารูปแบบสัญญาที่

เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจ

ว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อ

สินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

อย่างเคร่งครัด 

 

 

 



 
 

 

 

4. ลูกค้า บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและ

บริการ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง 

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบครอบคลุมให้มากที่สุด 

นอกจากนี้ บริษัทค านึงถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องและ

ครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้ง

ปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับ

ของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
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ค าถาม ข้อร้องเรียน และข้อสงสัยเพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับ

บริษัทฯ ได้โดยตรง 
 

5. เจ้าหน้ี บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส าคัญ รวมทั้ง 

การช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่

เกี่ยวข้อง 
 

6. คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของ

กฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น

ธรรม  

7. ชุมชน สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 

บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของ

กฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น

ธรรม 
 

 

สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง 

บริษัทมีความเป็นกลางทางการเมือง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองตาม

รัฐธรรมนูญ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรค

การเมืองใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือกลุ่มใดๆ ในทุก

กรณี 

สิทธิมนุษยชน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยรวม บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยึดมั่นใน

หลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และสนับสนุนให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในบริษัทอย่างแท้จริง  โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ยึดหลักการเคารพในสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนสอดคล้องตาม

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights)  

(2) ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

2.1 ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการ และผู้บริหาร 

บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการ และผู้บริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มี

คุณธรรม และมีแนวทางในการปฏิบัติด้านจริยธรรมที่สูง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติส าหรับกรรมการ และผู้บริหาร ดังนี้  



 
 

 

 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

(2) ด าเนินกิจการของบริษัทด้วยความซื่อตรง ยุติธรรม โปร่งใส และมีคุณธรรม 

(3) ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเท มีเวลาเพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(4) มีความเป็นอิสระในด้านการตัดสินใจ และการกระท าที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง 

(5) ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์บริษัทเพื่อให้การ 

 บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึง 

5.1 ไม่หาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเป็น

กรรมการ หรือผู้บริหาร เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตน และไม่ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทาง

การเงินของผู้อื่น 

5.2 ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางที่ผิด 

5.3 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในการท าสัญญาใดๆ กับบริษัท 

5.4 ไม่รับสิ่งของ ของก านัล หรือผลประโยชน์ใดๆ  อันเป็นการขัดผลประโยชน์บริษัททั้งประโยชน์

ส่วนตน และครอบครัว 

(6) ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับบริษัทหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน

กับบริษัททั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม 

(7) รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย 

การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

กรรมการและผู้บริหาร  4  ล าดับแรก จะต้องรายงานในเรื่องส าคัญต่อ ตลท. และส านักงาน ก.ล.ต.  ได้แก่ 

1. แบบ 59-1 รถือหลักทรัพย์ของบริษัทรายงานกา  

2. แบบ 24-2 หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการบริษัท 

3. แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

4. แบบ 35-E1 แบบแจ้งข้อมูล ค ารับรอง และค ายินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง

เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการ

ท ารายการที่เกี ่ยวโยงกัน ซึ ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเท

ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

2.2 ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจต่อบุคลากรในองค์กร 

(1) บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน 

(2) บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน

ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทและของพนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 

(3) การแต่งต้ังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน บริษัทจะกระท าด้วยความ

เสมอภาค สุจริตใจ เที ่ยงธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความ

เหมาะสมของพนักงานนั้นๆ เป็นส าคัญ 



 
 

 

 

(4) บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ โดย

พัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ (Skill) และการพัฒนาความสามารถ 

(Ability) 

(5) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

2.3 ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของพนักงาน 

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของพนักงานที่ได้จัดท าเป็นคู่มือไว้นี้ เป็นมาตรฐานเบื้องต้น

ส าหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมีข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ พนักงานยัง

เป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ที่น าความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัทการประพฤติปฏิบัติอย่างมีข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม

ทางธุรกิจนี้  ไม่สามารถอธิบายความอย่างชัดเจนได้ทุกกรณี  อย่างไรก็ตาม ลักษณะโดยทั่วไป คือ สิ่งที่เป็นค่านิยมที่ดี

งามของบริษัทกล่าวคือ ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และการได้รับความไว้วางใจอยู่เสมอ ในฐานะ

พนักงานของบริษัทเรายึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนพนักงาน และลูกค้า ตลอดจนการได้รับความไว้วางใจ ทั้งในการ

พูด และการกระท า เราจะต้องประพฤติตนอย่างมีความรับผิดชอบ และกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ถึงแม้การตัดสินใจที่จะ

ปฏิบัติตนใดๆ จะเป็นการกระท าของแต่ละบุคคล ในขณะเดียวกันต้องมีความรับผิดชอบที่จะค านึงถึงองค์กรด้วย การที่

ทุกคนมีภาระร่วมกันนี้ นับว่ามีความส าคัญยิ่งส าหรับการสร้างเกียรติภูมิของบริษัทและเป็นรากฐานส าคัญส าหรับ

ความส าเร็จของบริษัททั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตสืบไป  

 2.3.1 ขอบเขต 

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของพนักงานของบริษัทใช้บังคับ

ส าหรับพนักงานบริษัทและกิจการอื ่นๆ ที ่บริษัทมีอ  านาจควบคุม รวมทั ้งกิจการใน

ต่างประเทศ (ถ้ามี)ทั้งนี้ "พนักงาน" หมายความถึง พนักงานประจ า พนักงานชั่วคราว 

พนักงานภายใต้สัญญาพิเศษ และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้าง 

  2.3.2 การปฏิบัติตาม 

พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะท าความคุ ้นเคย และปฏิบัติตามข้อพึง

ปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของพนักงาน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของบริษัทที่

ออกมาเพิ่มเติม ผู้บริหาร พึงแสดงความยึดมั่นต่อข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทาง

ธุรกิจของพนักงาน โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับพนักงานอื่น เสริมสร้าง

บรรยากาศของการท างานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม

ทางธุรกิจ รวมทั้งต้องมุ่งมั่นที่จะป้องปราม และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดข้อพึงปฏิบัติ

ทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ พนักงานที่ฝ่าฝืนข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม

ทางธุรกิจ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนข้อพึง

ปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการ

เลิกจ้าง การให้ชดเชยความเสียหาย และโทษทางแพ่ง หรือทางอาญา   

ตัวอย่างของการกระท าท่ีอาจน าไปสู่การลงโทษทางวินัย 

-  การประพฤติปฏิบัติที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายของบริษัท 

-  การขอให้ผู้อื่นฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท 

- การละเว้นที่จะรายงานการฝ่าฝืน หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท

อย่างทันที 

 



 
 

 

 

- การละเว้นที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของส่ิงที่อาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย

ของบริษัท 

- การให้ร้ายพนักงานผู้อื่น โดยรายงานถึงการฝ่าฝืนหรือมีส่วนร่วมการฝ่าฝืนนโยบายของ

บริษัทโดยเป็นเท็จ  

- ละเว้นการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้น า และความระมัดระวังที่จะท าให้เกิดการ

ประพฤติปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

2.3.3 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

 บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลทั้งจาก

ภายใน และภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษัทมีการควบคุมภายในที่ดี มีความ

มั่นคงปลอดภัยถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

ค านึงถึงการป้องกัน และเก็บรักษาข้อมูลที่มีความส าคัญของบริษัท  

2.3.4 ความเช่ือถือได้ของข้อมูล 

ข้อมูลทุกประเภทของบริษัทต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง ผู้บริหาร 

ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้และหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ต้องอาศัยความถูกต้องของข้อมูล

ของบริษัทในการติดตามการด าเนินงานของบริษัทและในการตัดสินใจ ดังนั้น 

บริษัทจึงไว้วางใจว่าพนักงานทุกคน จะร่วมมือในการจัดท าข้อมูลให้ถูกต้อง โดย

บันทึกข้อมูลและจัดท ารายงานอย่างถูกต้องและทันการณ์ โดยรวบรวมรายการ

ต่างๆ ทุกรายการ ไม่ว่าจะมีปริมาณมาก หรือน้อย ข้อมูลทุกประเภทของบริษัท

ต้องการบรรทัดฐานของความถูกต้อง แม่นย า และ ความโปร่งใสในมาตรฐาน

เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การจัดท า

รายงานค่าใช้จ่าย การบันทึกเวลาท างาน การบันทึกข้อมูลลูกค้า การบันทึก

รายได้ การบันทึกรายการเงิน และรายการต่างๆ การบันทึกข้อมูลด้านการลงทุน 

หรือข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริษัททั้งนี้  การบันทึกและจัดท ารายงานที่

ผิดพลาด หรือบิดเบือน ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม

ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทคาดหวังว่าพนักงานของบริษัทจะร่วมมืออย่างเต็ม

ความสามารถกับผู้ตรวจสอบภายใน และภายนอก เมื่อได้รับการร้องขอ  

บริษัทไว้วางใจผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ว่าได้จัดการให้หน่วยงานของตน 

มีระบบบัญชี ระเบียบปฏิบัติและการรายงาน รวมทั้งการควบคุมที่ดีเป็นที่เข้าใจ

ทั่วถึง และได้รับการปฏิบัติตาม 

2.3.5 การรักษาความลับของข้อมูล 

พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อ

สาธารณะ ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

การรักษาความลับของข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ 

แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการด าเนินการ และระบบงาน พนักงานจะต้องไม่น าข้อมูลที่

ได ้ร ับทราบ หร ือจ ัดท าข ึ ้นจากหน้าที ่งานในบริษ ัทไปใช ้ในทางที่ ก ่อให ้เกิด

ผลประโยชน์ส่วนตน 

การรักษาความลับของข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 

ซึ ่งหมายความรวมถึง ข้อมูลเกี ่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ และข้อมูลทาง

การแพทย์ด้วย ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายในหรือภายนอก



 
 

 

 

บริษัทเพื ่อใช้งานได้ เมื ่อมีความจ าเป็นอย่างยิ ่งเท่านั ้น พนักงานที ่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้ความ

ระมัดระวังอย่างยิ่ง และพึงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด 

2.3.6 การส่ือสาร 

บริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผย การ

ส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร จะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง ตรงไปตรงมา และมี

การใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์ ห้ามการสื่อสาร การ

ตีพิมพ์ประกาศทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อด้วยวาจาหรือ

ลายลักษณ์อักษรที่ไม่เป็นจริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย หรือท าลายชื่อเสียงของ

บุคคล หรือกลุ่มบุคคล การส่ือสารทุกครั้งต้องใช้ภาษา และน ้าเสียงที่สุภาพ และไม่

ท าให้ภาพพจน์ และชื่อเสียงของบริษัทต้องเส่ือมเสีย    

2.3.7 การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

ห้ามพนักงานซื้อขายหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัทที่พนักงานรู้

ข้อมูลที่ยังไม่ประกาศต่อสาธารณะ(ข้อมูลภายใน) รวมทั้งห้ามแนะน าบุคคลอื่นซื้อ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่พนักงานมีข้อมูลภายในเมื่อใดควรถือว่าเป็น "ข้อมูล

ภายใน" เมื่อข้อมูลนั้น "มีสาระส าคัญ" กล่าวคือ หากมีความเป็นไปได้อย่างมากว่า 

นักลงทุนที่มีเหตุมีผลจะถือว่าข้อมูลนี้เป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจท าการซื้อขาย

หลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่ท าให้พนักงานคิดจะซื้อขายหลักทรัพย์ อาจเป็น

ข้อมูลที่มีสาระส าคัญเมื่อข้อมูลนั้น "ไม่เป็นข้อมูลสาธารณะ" กล่าวคือ จนกว่า

ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ และรายงานโดยสื่อ รวมทั้งต้องให้นัก

ลงทุนมีเวลาตอบสนองข้อมูลพอสมควร (24 ชั่วโมงหลังจากการให้ข่าวอย่างเป็น

ทางการ) หลังจากระยะเวลานี้เท่านั้น ที่จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

2.3.8 การคุกคาม 

บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

และปราศจากการคุกคามใดๆ บริษัทจะท าการสืบหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง เมื่อ

ได้รับรายงานถึงเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมใดที่ขัดต่อแนวปฏิบัตินี้ และหากเป็น

จริง จะส่งผลต่อการลงโทษทางวินัยรูปแบบต่างๆ ของการคุกคาม ได้แก่ 

2.3.8.1  การคุกคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใส่ความ หรือท าให้เส่ือม

เสียชื่อเสียง 

2.3.8.2  การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ ท าร้ายร่างกาย ขู่จะท า

ร้ายร่างกาย 

2.3.8.3  การคุกคามที่มองเห็นได้ เช่น การส่ือข้อความก้าวร้าว การ

แสดงอากัปกิริยา หรือรูปภาพที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง 

2.3.8.4  การคุกคามทางเพศ เช่น การเกี ้ยวพาราสี การร้องขอ

ผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกาย

และวาจาอื่น 

2.3.9 การพนัน การด่ืมของมึนเมา และส่ิงเสพติด 

ห้ามพนักงานครอบครอง ซื้อขาย ขนย้าย ด่ืม หรือใช้เครื่องด่ืมมึนเมา ยา

เสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั่งของแพทย์) ในขณะอยู่ในที่ท างาน 

หรือในระหว่างท าธุรกิจของบริษัททั้งนี้ อาจอนุญาตให้พนักงานดื่มเครื่องดื่มมึน

เมาในปริมาณที่เหมาะสมในสถานที่ท างานได้เฉพาะในงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือใน



 
 

 

 

โอกาสอื่นๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารระดับสูง (ระดับประธานเจ้าหน้าที่

สายงาน หรือผู้อ านวยการขึ้นไป) ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่าง

เวลาท างาน หรือในพื้นที่ของบริษัท 

2.3.10 การให้และรับของก านัล และการเล้ียงรับรอง 

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง และยั่งยืนกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า 

และผู้ท าธุรกิจร่วมกับบริษัทคุณธรรมและชื่อเสียงที่ดีของบริษัทย่อมเป็นรากฐานส าคัญ 

ส าหรับการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว พนักงานต้องไม่รับของก านัลจากบุคคลอื่นที่อาจ

มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษัทรวมทั้งห้ามพนักงานเข้าไป

เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมดังกล่าว  

การแลกเปลี่ยนของก านัล หรือการเลี้ยงตอบแทนตามธรรมเนียม เช่น รับประทานอาหาร 

หรือการเลี ้ยงรับรองระหว่างพนักงานบริษัทกับบุคคลอื ่น สามารถท าได้ตามความ

เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ 

2.3.11 ทรัพย์สินขององค์กร 

พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทมิให้

สูญหาย เสียหาย น าไปใช้ในทางที่ผิด ถูกลักขโมย และถูกท าลาย ความรับผิดชอบนี้ ไม่

เพียงแค่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการต้องใส่

ใจที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการต่ืนตัวต่อสถานการณ์ และ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และท าให้ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหาย ถูกลักขโมย หรือ

ถูกใช้ในทางที่ผิด ทรัพย์สินของบริษัทหมายความรวมถึง เงินสด เครื่องมือทางการเงิน 

ข้อมูลของบริษัททรัพย์สินทางปัญญา โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะ 

ชื่อบริษัทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ของบริษัทและวัสดุอุปกรณ์ 

 

2.3.12 การท างานอ่ืนหรือกิจกรรมภายนอก 

พนักงานบริษัทต้องไม่เป็นพนักงานบริษัทอื่น หรือท ากิจกรรมภายนอกอื่นๆ ที่ไม่

เกี่ยวข้องกับบริษัทในระหว่างการเป็นพนักงานบริษัทหรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตัวอย่าง

งานที่สามารถท าได้นอกเวลางาน ควรมีลักษณะดังนี้ 

- ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม 

- ไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ หรือระเบียบของบริษัท 

- ไม่ร่วมกิจกรรมที่เป็นการแข่งขันโดยตรงกับผลิตภัณฑ์และบริการ 

ของบริษัทหรกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวพันกับธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ให้บริการ

กับบริษัท 

- ไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท 

- ไม่หาประโยชน์จากการใช้ชื่อ เครื่องหมายสัญลักษณ์ สถานที่ ยานพาหนะ 

ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท 

- ไม่กระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

พนักงานที่มีความต้ังใจจะท างาน หรือท ากิจกรรมภายนอก ต้องได้รับการอนุมัติ

ล่วงหน้าจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชา อาจปฏิเสธหากค าขอนั้นไม่มีเหตุผล

เพียงพอ โดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นอันดับแรก 

 

 



 
 

 

 

บทสรุป  

ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณธรรม ถือเป็นหลักส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและในขณะเดียวกัน 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ การท างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมั่นใจใน

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานทุกคน เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร  

วัฒนธรรมการพัฒนาความสามารถด้วยการท างานระดับมืออาชีพนี้  จะเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดอย่าง

ต่อเนื่อง ยั่งยืนและงอกงาม ก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อกันเช่นนั้นด้วยคุณลักษณะที่พนักงานพึงเรียนรู้จากกัน

และกัน ความกระตือรือร้น ความร่วมแรงร่วมใจ การท างานร่วมกันเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญ และมีความสุขร่วมกันเพื่อ

ผลิตผลที่ดี น าสู่สังคม ท าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในตลาดชั้นน าของเมืองไทย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้น และต่อพนักงานในที่สุด 

การจัดการ การรักษาข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ และการลงโทษทางวินัย 

1. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจอย่าง

เคร่งครัด 

2. บริษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผู้ฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ ที่ขัดต่อข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและ

จริยธรรมทางธุรกิจตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ท างาน ทั้งนี้ การลงโทษพนักงานอาจกระท าโดย 

2.1 ตักเตือนด้วยวาจา 

2.2 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ให้มีผลบังคับไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พนักงานได้กระท าผิด 

2.3 งดการพิจารณาขึ้นเงินเดือน / โบนัส 

2.4 พักงาน 

2.5 การเลิกจ้าง โดยจ่ายค่าชดเชย 

2.6 การเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

3. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ

นี้ และรายงานส่วนได้เสียและการกระท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เมื่อเข้าด ารงต าแหน่งและมีการเปล่ียนแปลง 

4. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องลงนามรับรองว่าได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม

ทางธุรกิจที่มีในปัจจุบันและที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ในอนาคต  

5. ผู้บริหาร ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ และมี

หน้าที่ในการสอดส่องดูแล และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  ร่วมถึงผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตามข้อพึง

ปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

6. ก าหนดให้มีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้มีหน้าที่ ดังนี้ 

6.1 ดูแล ปรับปรุงข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม และทันสมัย  

6.2 รับเรื่องร้องเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ 

และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจนี้  โดยส่งที่ E-mail: hr@builtland.co.th    

6.3 ตอบ ชี้แจง ข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย  

6.4 ดูแลฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ และส่งเสริมให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 



 
 

 

 

6.5 มีการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้มีการ

รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ คณะกรรมการ (แล้วแต่กรณี) เพื่อน ามาประเมิน

ความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย 

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ 

ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจจะขัดต่อข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็น หรือถูกกดดัน / บังคับให้กระท าใดๆ ที่เป็นการขัดต่อข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทาง

ธุรกิจให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ hr@builtland.co.th  หรือแจ้งเป็นลาย

ล ักษณ์อ ักษร แล ้วแต ่กรณ ี  หร ือรายงานผ ่านทางจดหมายอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ ไปย ังกรรมการตรวจสอบ 

(cg@builtland.co.th) ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานให้กรรมการทราบโดยพลัน หรือทาง

โทรศัพท์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(02-584-2013 ต่อ 191) 

หากมีการกระท าใดๆ ที่ขัดกับนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จะได้รับโทษทางวินัยตาม

ระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด  

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับ และคุ้มครองผู้ที่รายงานหรือแจ้งเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับ

โทษใดๆ หากกระท าโดยเจตนาสุจริต 

การด าเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และด าเนินการแก้ไข

อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะติดตามผลและ/หรือความคืบหน้าเป็น

ระยะ โดยหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจะต้องแจ้งผลการสอบสวนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกิน 45 วัน ให้แก่ผู้

ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบต่อไป  

ก าหนดระยะเวลาการทบทวนข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทจะจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หากมี

การแก้ไขเปล่ียนแปลงจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

นโยบายข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจนี้ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

5/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และปรับปรุงแก้ไข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 

17 ธันวาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 ( นายสมชาย   ศิริสมฤทัย ) 

                 ประธานกรรมการ 

                                                                                               บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
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