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1. บทนำ 

บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นวาการดำเนินธุรกิจโดยมีการกำหนด

จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เปนปจจัยสำคัญในการสรางระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส เปน

ธรรม และตรวจสอบได จึงไดจัดใหมีจริยธรรมทางธุรกิจเปนลายลักษณอักษร โดยมุ งหวังให

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของกลุมบลูบิค มีความเขาใจ และยึดถือปฏิบัติตามอยาง

จริงจัง เพื่อสรางความสำเร็จสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ สรางความเชื่อมั่นตอบุคคลทั่วไป สราง

ความย่ังยืน และเพิ่มมูลคาระยะยาวแกผูมีสวนไดเสีย  

2. คำนิยาม 

บริษัท หรือ บลูบิค  บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) 

บริษัทยอย บริษัทที่ บลูบิค ถือหุนไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 

ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง หรือบริษัทที่ บลูบิค มีอำนาจควบคุม

ในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของบริษัทนั้น 

กลุมบริษัท หรือ  

กลุมบลูบิค 

บลูบิค และบริษัทยอย 

คณะกรรมการหรือ

กรรมการ 

คณะกรรมการ หรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทำ

หนาที่เย่ียงกรรมการของบลูบิค หรือบริษัทยอย  

พนักงาน พนักงานประจำ พนักงานสัญญาจาง ที่ปรึกษา รวมถึงบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานเยี่ยงพนักงานที่อยูใตบังคับบัญชาของบลูบิค 

หรือบริษัทยอย ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน 

ผูบริหาร ผูบริหารตั้งแตระดับผูอำนวยการ รวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงานเย่ียงผูบริหารของบลูบิค หรือบริษัทยอย  

ผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา เจาหนี้ ชุมชน สังคม และภาครัฐ 
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คอรรัปชัน การเสนอให สัญญาวาจะให มอบให ใหคำมั่นวาจะให เรียกรอง หรือ

รับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสม กับเจาหนาที่

ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะ

โดยทางตรงหรือทางออม เพื ่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวน 

การปฏิบัติหนาที่อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให

ไดมาหรือรักษาไว ซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแต

เปนกรณีที ่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทำได 

ความขัดแยงทาง

ผลประโยชน  

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนของบริษัท 

กลาวคือ เปนสถานการณหรือการกระทำที่บุคคลมีผลประโยชนสวนตน

ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่บุคคล

นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอผลประโยชนของบริษัท  

3. อุดมการณของบลูบิค 

บลูบิคมีอุดมการณในการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร 

และพนักงานตองยึดถือปฏิบัติและใหความสำคัญ ไดแก 

ยึดมั่นในความถูกตอง 

(Act with integrity) 

สรางมูลคาเพิ่มอยางสูงสุด 

(Value delivered) 

ความรวมมือรวมใจ 

(Collaboration) 

ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

(Responsibility) 
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4. จริยธรรมทางธุรกิจ 

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท คือ แนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสมในเรื่อง

ตางๆ ที่กำหนดขอบเขตการประพฤติ ปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน ภายใตกรอบจริยธรรม ที่คาดหวังให

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทใหความสำคัญ และยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ

อยางเครงครัด อันจะนำบริษัทไปสูการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ 

หลักการ 

บริษัทมุงมั่นในการเคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ 

ท ี ่ เก ี ่ยวข องในการดำเนิน

ธุรกิจ 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองศึกษา ทำความเขาใจ 

และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท 

2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองศึกษา ทำความเขาใจ 

และปฏิบัต ิตามขอบังคับ ระเบียบ นโยบาย ขั ้นตอนการ

ปฎิบัติงาน และคูมือการมอบอำนาจของบริษัทที่เกี่ยวของกับ

หนาที่ความรับผิดชอบของตน 

3) ไมใหการชวยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่เปนการ

หลีกเล่ียง หรือฝาฝนการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 

และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจ 

4) เมื ่อพบเห็นการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของโดยทันที 

 

 

 

 



 

 หนา 5 

 

4.2 การตอตานคอรรัปชัน 

หลักการ 

บร ิษ ั ทปล ู กฝ  ง เ ร ื ่ อ งการ

ปองกันและตอตานคอรรัปชัน 

ในทุกรูปแบบ และหามไมให

กรรมการ ผ ู บร ิหาร และ

พนักงานเขาไปมีสวนรวมใน

การคอรรัปชันทั้งทางตรงและ

ทางออม  

 

 

 

แนวทางการปฏบัิต ิ

1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเร่ือง

คอรรัปชัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

2) เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับกลุม

บริษัท ตองไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย และแจงใหผูบังคับบัญชา 

หรือบุคคลที ่ร ับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

3) ผูที่กระทำคอรรัปชัน เปนการกระทำผิดจริยธรรมทางธุรกิจของ

กลุมบริษัท จะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย นอกจากนี้ 

อาจจะตองไดรับโทษตามกฎหมาย หากเปนการกระทำที่ผิด

กฎหมาย 

4) ผูบริหารมีหนาที ่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและ

กำกับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงที่

สนับสนุนการปองกันและตอตานคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพ 

5) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับ

การเกิดคอรรัปชัน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติ

ดวยความระมัดระวังในเร่ืองดังตอไปนี้ 

 ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจาง หามใหหรือรับ

สินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานและการ

ติดตองานจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื ่อสัตย และตอง

ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจางกับ

ภาครัฐ 

 เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน การใหหรือรับเงิน

บริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใส และ
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ถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงิน

สนับสนุนไมไดถูกนำไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน 

 การใหของขวัญ ของที่ระลึก เลี้ยงรับรอง หรือประโยชนอ่ืน

ใด ไมใหของขวัญ ของที่ระลึก เลี้ยงรับรอง หรือประโยชน

อ ื ่นใดแก  เจ าหน าท ี ่ของร ัฐ ยกเว นกฎหมายกำหนด 

ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีใหทำได โดยการใหแตละ

ครั้ง ตองขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติตามที่กำหนด ซึ่ง

เปนมาตรการกลั่นกรองชั้นตน และตองแนใจวาการใหนั้น

ไมมีลักษณะที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ

คอรรัปชัน  

4.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

หลักการ 

บริษัทใหความสำคัญกับการ

บริหารจัดการความขัดแยงทาง

ผลประโยชน โดยกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานจะตอง

ยึดถือผลประโยชนของบริษัท

เปนสำคัญ และหลีกเลี่ยงการ

เขาไปเกี่ยวของ ในกิจกรรมที่

อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

 

 

 

แนวทางการปฏบัิติ 

1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมประกอบกิจการที่

เปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับกลุมบริษัท 

2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมเขาเปนผูถือหุน หรือ

ผูบริหารที่มีอำนาจตัดสินใจในกิจการที่เปนการแขงขัน หรือมี

ลักษณะเดียวกันกับกลุมบริษัท  

3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองปฏิบัติหนาที่โดยยึด

ประโยชนของบริษัทเปนสำคัญอยางสุจริตและเที่ยงธรรม และ

ไมกระทำการอันมีลักษณะเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน

บุคคลและประโยชนของกลุมบริษัท 

4) หล ีกเล ี ่ยงการม ีส วนเก ี ่ยวข องทางการเง ิน และ/หรือ

ความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื ่นๆ ที ่จะกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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5) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทบทวนและประเมินตนเอง

เร่ืองรายการความขัดแยงทางผลประโยชนเปนประจำทุกป 

6) เม ื ่อพบเห็นการกระทำที ่ เข าข ายเปนการขัดกันระหว าง

ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนของกลุมบริษัท ตองไมพึง

ละเลยหรือเพิกเฉย และแจงใหผู บังคับบัญชา หรือบุคคลที่

ร ับผ ิดชอบทราบ และให ความร วมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตาง ๆ 

7) กรณีที่การปฏิบัติงานของของตน หรือการที่ตนเอง หรือบุคคลที่

เกี่ยวของเขาไปมีสวนรวมในกิจการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน ใหแจงเรื่องดังกลาวแกผูบังคับบัญชาทันที 

โดยใชแบบเปดเผยรายการความขัดแยงทางผลประโยชนตาม

แนบเพื่อใหคำแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป  

4.4 การแขงขันทางการคาอยางเปนธรรม 

หลักการ 

บริษัทตั ้งมั ่นที ่จะแขงขันทาง

การคาอยางเป นธรรม และ

ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาให

สอดคลองกับหลักสากล ภายใต

กรอบแหงกฎหมายเกี ่ยวกับ

หลักปฏิบัติการแขงขันทางการ

คา ไมละเมิดความลับ หรือ

ลวงรูความลับทางการคาดวย

วิธีฉอฉล  

แนวทางการปฏบัิต ิ

1) ประพฤติ ปฏิบัติภายใตกรอบการแขงขันที่เปนธรรม ไมรวมมือกับ

คู แขงทางการคาใดในการจำกัดการแขงขันทางการคาโดยไมมี

เหตุผลอันสมควร หรือแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอื่นโดยไม

มีเหตุผลอันสมควร 

2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการ

ที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

3) ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทาง

ราย 
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4.5 การใชและการเกบ็รักษาขอมูล 

4.5.1 ขอมูลสวนบุคคล 

หลักการ 

บริษัทเคารพสิทธิความเปน

ส วนต ัวของผ ู ท ี ่ เก ี ่ยวข อง 

ดังนั ้นขอมูลสวนบุคคลของ

พนักงานและผูที่เกี่ยวของใน

การดำเนินธุรกิจ ตองไดรับ

ความคุ มครองไม ให ถ ูกใช  

เปดเผย หรือถายโอนไปยัง

บ ุคคลอ ื ่ นท ี ่ อาจ เป นการ

ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย  

แนวทางการปฏบัิต ิ

1) ขอมูลสวนบุคคล หามไมใหใช รวบรวม เปดเผย หรือถายโอนขอมูล

สวนบุคคลของบุคคลอื่น เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล หรือมีเหตุยกเวนใหสามารถใช รวบรวม เปดเผย

ไดตามกฎหมาย 

 

4.5.2 การบันทึก การรายงาน การใช และการเก็บรักษาขอมูล 

หลักการ 

บริษัทใหความสำคัญกับการ

จัดการขอมูลภายในองคกร 

โดยการบันทึกหรือรายงาน

ข  อม ู ลต  อ งสอดคล องกับ

หลักเกณฑที่บร ิษ ัทกำหนด 

และถ ูกต องครบถ วนตาม

กฎหมาย รวมถ ึ งการเก็บ

รักษาขอมูลจะตองปลอดภัย 

แ ล ะ ส า ม า ร ถ น ำ ม า ใ ช

ประโยชนไดเมื่อตองการ  

แนวทางการปฏบัิต ิ

1) บันทึก และรายงานขอมูลตางๆ อยางถูกตอง รวมถึงเก็บรักษา

ขอมูลหรือเอกสารใหปลอดภัย เปนระบบ ใหมีมาตรฐานตามที่

กฎหมายกำหนด และสามารถตรวจสอบได โดยเมื ่อพนชวง

ระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาขอมูลหรือเอกสาร ตองดูแลใหมีการ

ทำลายดวยวิธีที่เหมาะสม 

2) รายงานและเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอกำหนดที่เกี่ยวของ 

3) กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานตองไมใชขอมูลที ่ไดจากการ

ปฏิบัติงานในการหาผลประโยชนสวนตน หรือบุคคลอื่น 

4) ไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจตอบุคคลภายนอกโดยไม

ชอบดวยกฎหมาย แมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร 

หรือพนักงานของกลุมบริษัทไปแลว 
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4.5.3 การใช และการดูแลรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปน

ปจจัยสำคัญที ่ช วยสงเสริม

การดำเน ินธ ุรก ิจและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงาน 

จึงตองมีความรอบคอบและ

ร ะ ม ั ด ร ะ ว ั ง ใ น ก า ร ใ ช

เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต

ขอกำหนดของกฎหมาย และ

นโยบายที่กำหนด  

แนวทางการปฏบัิต ิ

1) ปฎิบัติตามนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอยาง

เครงครัด 

2) ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆ ของกลุมบริษัท เพื ่อประโยชนของบริษัท

เทานั้น และไมกระทำการใดๆ ที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 

3) ใชอีเมลและอินเตอรเน็ตที่จัดใหเพื่อธุรกิจของกลุมบริษัท อยาง

ระมัดระวัง  หลีกเลี ่ยงการเข าถ ึงเว ็บไซตท ี ่ไม เหมาะสม  

ไมปลอดภัย หรือผิดศีลธรรม  

4.6 การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

หลักการ 

บร ิษ ัทม ุ  งม ั ่นท ี ่จะดำเนิน

ก ิ จ ก า ร ให  สอดคล  อ งกั บ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

จึงกำหนดเปนนโยบายใหมี

ระบบการควบคุมภายใน การ

ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ใ ห  มี

ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ  แ ล ะ

ประสิทธิผล และบริหารความ

เ ส ี ่ ย ง ใ ห  อ ย ู  ใ น ร ะ ด ั บ ที่

เ ห ม า ะ สม  โ ด ย ไ ม  ส  ง ผล

ก ร ะ ท บ ต  อ ก า ร บ ร ร ลุ

วัตถุประสงคขององคกร  

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

1) ผูบริหารตองจัดระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ

เส่ียง รวมถึงปลูกฝงใหพนักงานมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว 

2) กำหนดใหม ีการประเม ินความเส ี ่ยงท ุกประเภทที ่อาจมี

ผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจทั ้งระดับองคกร หนวยธุรกิจ 

แผนก และหนาที ่งานตาง ๆ รวมถึงจัดใหมีมาตรการและ

แผนปฏิบัติงานในการจัดการความเสี่ยงที่ไดระบุไว ทั้งนี้ การ

ประเมินความเสี ่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

และคอรรัปชันดวย 

3) กำหนดใหมีการสอบทานและประเมินการควบคุมภายใน และ

การบริหารความเส ี ่ยงจากผู ตรวจสอบภายในไม ว  าจาก

ผูเชี ่ยวชาญที่เปนอิสระจากภายนอกองคกร หรือหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินการควบคุม
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ภายในตอคณะกรรมการ หากพบวามีขอบกพรองของการ

ควบคุมภายใน ใหดำเนินการติดตามแกไขอยางทันทวงที 

4) พนักงานตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั ่ง และ

ระบบการควบคุมภายใน รวมทั ้งการบริหารความเสี ่ยงที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตน 

4.7 จรรยาบรรณของพนักงาน 

หลักการ 

บริษัทมุงหวังใหพนักงานทุก

คนปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

กฎ ระเบียบ นโยบาย คู มือ

ปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน  คำส ั ่ ง  ห รื อ

ประกาศขององคกร รวมถึง

พ ั ฒ น า แ ล ะ เ ส ร ิ ม ส ร  า ง

วัฒนธรรมการทำงานเปนทีม 

และสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูมีสวนไดเสีย   

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

1) พนักงานมีหนาที่ในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ดวย

ความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามกฎ 

ระเบียบ นโยบาย คู มือปฏิบัติงาน คำสั่ง หรือประกาศของ

องคกร ซื่อสัตยสุจริต และมุงมั่นทุมเทใหเกิดผลสำเร็จของงาน  

2) ไมกลาวราย หรือกระทำการใดๆ อันจะนำไปสูความแตกแยก 

หรือเสียหายภายในกลุมบริษัท หรือตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

3) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสมัพันธ

อันดี ใหเกียรติผูอื่น รวมทั้งปรับตนใหสามารถทำงานรวมกับ

บุคคลอื่นได 

4) ใฝหาความรูและประสบการณเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอ

ตนเองและบริษัทอยูเสมอ 

5) ดูแลรักษาผลประโยชน และใชทรัพยสินของบริษัทอยางคุมคา 

ไมนำทรัพยสินของบริษัทไปใชประโยชนสวนตัว 

6) ไมนำชื่อหรือสัญลักษณกลุมบริษัทไปใชโดยไมไดรับอนุญาต 

เพื ่อแสวงหาประโยชนสวนตน และอาจเปนผลเสียหายตอ

ภาพลักษณของกลุมบริษัท 
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4.8 ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

4.8.1 การปฏิบัติตอผูถือหุน 

หลักการ 

บริษัทมุงมั่นที ่จะสรางความ

พึงพอใจสูงสุดใหแกผูถือหุน 

โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโต

อย  า ง ย ั ่ ง ย ื น  แ ล ะ ส ร  า ง

ม ูลค าเพ ิ ่ม รวมท ั ้ งดำเนิน

ธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี  

   

 

แนวทางการปฏบัิต ิ

1) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทมติของ

คณะกรรมการ มติของที่ประชุมผูถือหุน ดำเนินการตามแนว

ปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ

ในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

ทั้งผู ถือหุ นรายใหญ และรายยอย เพ่ือประโยชนสูงสุดของ 

ผูถือหุน 

2) นำเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการเงิน 

และรายงานอื่นๆ อยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา 

3) ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื ่นโดยใชขอมูลใด ๆ 

ของบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ 

ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ

บริษัท 

4) เปดโอกาสผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัท ภายใตการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

4.8.2 การปฏิบัติตอลูกคาหรือผูใชบริการ 

หลักการ 

บริษัทมุงมั่นที ่จะสรางความ

พ ึ งพอใจและความม ั ่นใจ

ใหกับลูกคาที่จะไดรับบริการ

ท ี ่ด ี  ม ีค ุณภาพ ในราคาที่

เ หม าะสม  ร วมถ ึ ง ร ั กษา

ความสัมพันธทางธุรกิจที ่ดี

และย่ังยืน  

แนวทางการปฏิบัติ 

1) มุ งมั ่นพัฒนาคุณภาพของงานบริการ เพื ่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง 

2) ใหขอมูลขาวสาร และคําแนะนําที่ถูกตองตอลูกคา เกี่ยวกับ

บริการ อยางเพียงพอ และทันตอเหตุการณ 

3) ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ไม

สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ 

เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 
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4) ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพ เปนที่ไววางใจไดของลูกคา 

5) มีระบบการจัดเก็บขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการ

รักษาความลับของลูกคา และไมดำเนินการใดๆ ที่จะสงผลตอ

ขอมูลโดยไมไดรับความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูลของ

ลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ 

6) จัดใหมีกระบวนการ ใหลูกคาสามารถแจงเกี่ยวกับคุณภาพของ

การใหบริการ และดำเนินการแกไขอยางทันทวงที 

4.8.3 การปฏิบัติตอคูคา 

หลักการ 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติ

ตอคู คาอยางเสมอภาค และ

เป  น ธ ร รม  โ ด ยค ำน ึ ง ถึ ง

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท 

และหลีกเลี ่ยงสถานการณที่

ทำใหเก ิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน  

   

 

แนวทางการปฏบัิต ิ

1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่มีตอคูคาอยางเครงครัด กรณีที่ไม

สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดได ตองรีบแจงใหคูคาทราบ 

เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ละเวนการใชอำนาจหนาที่

เพื่อประโยชนสวนตน ทั้งทางตรงหรือทางออม 

3) ปฏิบัติตอคู คาอยางเทาเทียม เสมอภาค รวมทั้งใหขอมูลที่

ถูกตอง ชัดเจน และครบถวน เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม 

โปรงใส และตรวจสอบได 

4) ไมเรียกรองและไมรับของขวัญ ทรัพยสิน การสนับสนุน หรือ

ประโยชนอื่นใดจากคูคา ทั้งทางตรงและทางออม 

4.8.4 การปฏิบัติตอพนักงาน 

หลักการ 

ดวยตระหนักวาพนักงานทุก

คนเปนหนึ่งปจจัยสำคัญ และ

มีคุณคานำมาซึ่งความสำเร็จ

ความก  า วหน  า  และการ

เจริญเติบโตอยางยั ่งยืนของ

แนวทางการปฏบัิต ิ

1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

พนักงานอยางเครงครัด 

2) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปน

ปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ตามหลักสิทธิ

มนุษยชนสากล  



 

 หนา 13 

 

องคกร บริษัทจึงมุงมั่นพัฒนา

องคกรใหเปนองคกรแหงการ

เสริมสรางว ัฒนธรรม และ

บรรยากาศการทำงานเปนทีม 

ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ให

ความสำค ัญต อการพัฒนา 

ความรูและความสามารถของ

พน ั ก ง าน  ร วมถ ึ ง ร ั บฟ ง

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากพนักงานทุกระดับอยาง

เทาเทียมและเสมอภาค  

 

   

 

3) จัดเง่ือนไขการจางงานที่ เปนธรรมสำหรับพนักงาน และให

พนักงานไดรับคาตอบแทนและ สวัสดิการที่เหมาะสมและเปน

ธรรมตามความรู ความสามารถของพนักงานแตละคน 

4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอม และจัดระบบการทำงานใหพนักงาน

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงสุขอนามัยที่ด ี

5) ใหความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพ่ือฝกทักษะและเพิ่มพูน

ศักยภาพ โดยสนับสนุนใหพนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึง และ

สม่ำเสมอ 

6) แตงตั้ง โยกยาย ใหรางวัล และลงโทษพนักงาน ดวยความสุจริต 

และอยู บนพ้ืนฐานของความรู   ความสามารถ และความ

เหมาะสมของพนักงาน 

7) หลีกเล่ียงการกระทำใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ

ความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม หรือสราง

ความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

8) รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ของพนักงาน รวมถึงจัด

ชองทางใหพนักงานสามารถแจงเร่ืองที่สอไปในทางผิดขอบังคับ

การทำงาน ระเบียบ คำส่ัง ประกาศ หรือกฎหมายได 

4.8.5 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

หลักการ 

บริษ ัทตระหนักถึงการเปน

สวนหนึ่งของสังคม ซึ ่งตอง

ร ับผิดชอบชวยเหลือ และ

สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

1) จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของพนักงาน ตลอดจนสงเสริม

ใหพนักงานมีโอกาสในการทำความดี เพ่ือพัฒนาจิตอาสา และ

ใหพนักงานรวมปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตอสังคม 

2) สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาทักษะทางการศึกษา

ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

3) คัดเลือกและสงเสริมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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5. การสงเสรมิและตดิตามใหมีการปฏิบัตติาม 

คณะกรรมการและผูบริหาร ตองเปนผู นำและตัวอยางที ่ดีในการปฏิบัติ แนะนำ 

สื่อสาร และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งติดตามใหพนักงานทุก

ระดับมีการปฎิบัติตามอยางจริงจัง เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

เปนธรรม และตรวจสอบได โดยพนักงานมีหนาที่ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

6. การตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบัตติาม 

บริษัทจะจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ 

อยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจใหดีและเหมาะสม

ย่ิงขึ้น โดยจะรายงานผลการประเมินดังกลาวใหแกคณะกรรมการทราบอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

7. การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

กรรมการและผูบริหารในฐานะผูบังคับบัญชา มีหนาที่ในการใหคำแนะนำและติดตาม

ผูใตบังคับบัญชาของตนในการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจอยางเครงครัด หากพบวามีการฝา

ฝน หรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของกลุมบริษัท บุคคลผูนั้นจะถูกพิจารณาลงโทษทาง

วินัยตามความรายแรงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และหากเปนการฝาฝนตอกฎหมาย จะถูก

ดำเนินคดีตามกฎหมายดวย ทั้งนี้ หากผูบังคับบัญชาละเลยไมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม หรือไม

ดำเนินการลงโทษผูกระทำความผิดอยางเหมาะสม จะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัยดวย 

8. การแจงและการรองเรยีน 

ในกรณีที่พบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณที่อาจเปนการฝาฝนจริยธรรมทางธุรกิจ 

สามารถแจงเร่ืองไดโดยตรงผานทางชองทางที่กำหนดไว ดังนี้ 

• กลองรับเร่ืองรองเรียนภายในบริษัท  

• ชองทางรับเร่ืองรองเรียน online  https://bit.ly/39qog6T 

https://bit.ly/39qog6T
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• อีเมลถึงผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานเลขานุการบริษัท 

(hotline@bluebik.com) 

• จดหมายสงทางไปรษณีย 

ติดตอ:  คณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูบังคับบัญชา หรือ หนวยงานเลขานุการบริษัท หรือ  

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 

ที่อยู:  บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) 

 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางทันทวงที โดยถือปฏิบัติเปนเรื่อง

ลับและกำหนดใหมีมาตรการคุมครองผูแจงเร่ืองรองเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของใหไดรับความเปน

ธรรม หรือไมถูกกล่ันแกลงในทุกลักษณะ

mailto:hotline@bluebik.com


 

  
 

แบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 

เรียน คณะกรรมการบริษัท/ ผูอำนวยการ/ ผูบังคับบัญชา 

ขาพเจา................................................. ตำแหนง......................................................มีเรื่องท่ีอาจ

เปนความขัดแยงทางผลประโยชนของกลุมบริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) ดังนี้ 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

  โดยขาพเจาไดมีแนวทางการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา ดังนี้ (ถามี) 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

............................................................ 

(                                           ) 

วันท่ี...................................................... 

คำแนะนำคณะกรรมการบริษัท/ ผูอำนวยการ/ ผูบังคับบัญชา 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

เม่ือพนักงานไดรับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท/ ผูอำนวยการ/ ผูบังคับบัญชาเพ่ือนำไปปฏิบัติแลว ใหสงสำเนาแบบรายงานดังกลาวไปที่หนวยงานเลขานุการบริษัท



 

  
 

 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 

 

 

ขาพเจาไดร ับและอานคู ม ือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct)  

ของบริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) แลว มีความเขาใจและยอมรับเพื่อนำไปใชเปนหลักใน

การปฏิบัติงานตอไป 

 

ลงชื่อ........................................................... 

(                                          ) 

ตำแหนง.......................................................... 

วันที่.......................................................... 
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