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หลกัการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) 

บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) หรือ “ESRE”  เป็นบริษทัจดทะเบียนใน  ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ด าเนินกิจการโดยยึดหลกัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งยึดมัน่ต่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(Stakeholders)  ทุกฝ่ายตั้งแต่  ผูถื้อหุ้น  เจา้หน้ี  พนกังาน  ลูกคา้  คู่คา้  หน่วยงานรัฐ  คู่แข่ง  ชุมชน  สาธารณะ และมิไดมุ้่ง
แสวงหาก าไรสูงเพียงอย่างเดียว ซ่ึงการท่ีจะท าให้ประสบผลส าเร็จดว้ยดีอย่างย ัง่ยืนไดน้ั้น  ESRE และบุคลากรทุกระดบั
จะตอ้งมีหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good  Corporate Governance) โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลกัความรับผิดชอบ หลกัการ
ซ่ือสัตยสุ์จริต คุณธรรม จริยธรรม และหลกัความโปร่งใส 
 ESRE และคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนฝ่ายจดัการเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินกิจการของ  
ESRE ประสบความส าเร็จย่ิงขึ้นอย่างย ัง่ยืนต่อไป จึงสมควรรวบรวมนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆของ ESRE ซ่ึง ESRE 
คาดหวงัจากบุคลากรทุกระดบัของ ESRE ไดแ้ก่ คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ พนกังานและผูป้ฏิบติังานสมทบ ซ่ึงจรรยาบรรณ
ต่างๆ ไดมี้อยูใ่นจิตส านึก และไดป้ฎิบติัแลว้ตามความเช่ือและทศันคติท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล บดัน้ีเป็นการสมควรท่ี
จะรวบรวมขอ้พึงปฎิบติัเหล่านั้นไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรพึงใช้อา้งอิงได ้เรียกว่า “หลกัการก ากบัดูแลกิจการของ ESRE” 
ฉบบัน้ี เพ่ือให้เป็นบุคลากรทุกระดบัของ ESRE ไดใ้ชย้ึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงานดว้ยมาตรฐานขั้นสูงสุด ดงันั้น 
ช่ือเสียงและระดบัความส าเร็จของ ESRE จึงขึ้นอยู่กบัความเขา้ใจ การยึดมัน่ และการปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัการฯ น้ี ซ่ึง
เป็นภาระหน้าท่ีของทุกคน และท่ีส าคญัท่ีสุดอีกประการหน่ึง คือ จะตอ้งไม่ละเลยการปฏิบติัตามหลกัการฯ ฉบบัน้ี เพราะ
เหตุท่ีไม่สะดวก  ยากล าบากในการปฏิบติั หรือแตกต่างจากหลกัปฏิบติัท่ีเคยกระท าตามสภาพแวดลอ้มท่ีคนส่วนใหญ่ได้
ปฏิบติักนั 
 หลกัการก ากบัดูแล  จะตอ้งไดรั้บการส่งเสริมให้มีการปฏิบติัจริง ดงันั้นเพ่ือเป็นการแสดงถึงพนัธะสัญญาจาก
บุคลากรทุกระดบัต่อ ESRE ในการยึดหลกัการฯ น้ี จึงขอให้ทุกคนไดล้งช่ือในหนงัสือรับทราบและยอมรับเป็นหลกัปฏิบติั
ดงัท่ีแนบมาพร้อมกบัหลกัการฯ น้ีดว้ย 
 
 
          (นายอานนัท ์  ปันยารชุน) 
               ประธานการรมการ 
                13  มกราคม 2546 
ฉบบัท่ี 1/2546 
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หลกัการก ากบัดูแลกจิการของ ESRE 
 

 การประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืนหรือลม้เหลวขององค์กรขึ้นอยู่กบัการประพฤติและปฎิบติัของพนักงานทุก
ระดบัเป็นส าคญั  ดงันั้นขอให้พนกังานทุกท่านตระหนกัถึงความส าคญัของตวัท่านซ่ึงจะเป็นผูช้ี้น าความเจริญรุ่งเรือง หรือ
ความล้มเหลวมาสู่องค์กร  จงเลือกท่ีจะปฏิบัติแต่ในส่ิงท่ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จขององค์กรอย่างย ัง่ยืนด้วยวิถีทางท่ีมี
คุณธรรมและจริยธรรม  และถา้องคก์รประสบความส าเร็จยอ่มหมายถึงความส าเร็จของพนกังานทุกท่านเช่นเดียวกนั 
 ดงันั้น  นโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ ในหลกัการฯ ฉบบัน้ี เป็นวินยัอยา่งหน่ึงจึงเป็นส่ิงท่ีบคุลากรทุกระดบัตอ้ง
ท าความเขา้ใจ ยึดมัน่ และปฏิบติัให้ถูกตอ้งในการท างานประจ าวนัเป็นประจ า และ ESRE  ใคร่ขอย  ้าเตือนว่าไม่มีบุคคลใดท่ี
จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ ESRE คนใด กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการขดักบันโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ ใน
หลกัการฯ ฉบบัน้ีได ้
 ESRE ไม่มีเจตนาจะก าหนดนโยบายและจรรยาบรรณในทุกๆ เร่ือง จึงถือเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกระดบัตอ้งใช้
ดุลยพินิจอย่างถูกตอ้งในการด าเนินงาน ซ่ึงบุคลากรทุกระดบัพึงแสดงออกถึงคุณธรรมส่วนบุคคลและความกลา้พอท่ีจะท า
ตามส่ิงท่ีตนเองเช่ือโดยกระท าในส่ิงท่ีตนคิดว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งถึงแมว่้าจะมีแรงกดดนัให้ท าตรงกนัขา้ม เป็นคนท่ียึดมัน่ใน
หลักการ น่าเคารพนับถือ และมีความเท่ียงธรรม โดยจะต่อสู้เพื่อความเช่ือของตนและไม่ยอมละทิ้งหลักการเพ่ือ
วตัถุประสงคห์น่ึงจนกลายเป็นคนหลอกลวง หรือไม่มีคุณธรรม 
 โดยธรรมชาติแลว้มนุษยท์ุกผู ้ทุกนาม ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดี ประสบแต่ความส าเร็จในหน้าท่ีการงานและด ารง
ตนเป็นท่ียอมรับในสังคม แต่เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีแต่ละคนประสบ ท าให้จรรยาบรรณท่ีมีอยู่ในจิตส านึกถูกบิดเบือน
ไป ซ่ึงความบิดเบือนนั้นจะน าพาความลม้เหลวมาสู่ชีวิต แต่ถา้บุคลากรทุกท่านมีความกลา้และมีก าลงัใจท่ีจะหลีกเล่ียง ละ
เวน้ต่อส่ิงเร้าท่ีจะน ามาซ่ึงการปฏิบติัในทางมิชอบ แต่มุ่งยึดมั่นท่ีจะด ารงตนและปฏิบติังานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบแล้ว ส่ิงเหล่าน้ีย่อมน ามาแต่ความส าเร็จต่อตวัท่านเองและน า
ความส าเร็จมาสู่องคก์รในท่ีสุด 
 
 
        

(นายวิลเล่ียม  เชง็) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
13 มกราคม 2546 
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1. บทท่ัวไป 
 

ก. บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) หรือ ESRE ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
เป็นอย่างย่ิง เพ่ือความสามารถในการแข่งขนัและการประสบความส าเร็จสูงสุดอย่างย ัง่ยืนขององค์กร โดยยึดถือหลกั 6 
ประการดงัน้ี 

1.  ความรับผิดชอบ (Accountability) 
2.  ความตระหนกัในหนา้ท่ี (Responsibility) 
3.  ความยติุธรรมและซ่ือสัตย ์(Fairness and Integrity) 
4.  การด าเนินงานท่ีโปร่งใส (Transparency) 
5.  การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย (Creation of Long-Term Value to all Stakeholders) 
6.  การส่งเสริมการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) 

 

ข. ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้ง 6 ประการน้ี บริษทัมีปัจจยัผลกัดนัภายใน ESRE 3 ประการ คือ 
1.  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ของบุคลากรทุกระดบั เช่น 

(1)  มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
(2)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
(3)  มีวินยั และมีความส านึกในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน 
(4)  พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนไปสู่ส่ิงท่ีดีขึ้น และรู้จกัตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 

2.  ระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
3.  การปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นท่ีเช่ือถือต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสีย (Fiduciary Duties Toward Stakeholders ซ่ึงการ

จัดล าดับ Stakeholders น้ีมิได้ค  านึงถึงความส าคัญท่ีแตกต่างกัน (แม้จากการวิเคราะห์ของกิจการโดยส่วนใหญ่ตาม
กระบวนการแลว้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3 กลุ่มท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจ เพื่อความอยู่รอดและความรุ่งเรืองของกิจการ 
คือ ลูกคา้ พนกังาน และผูถื้อหุ้น) โดยในการด าเนินงานจะพิจารณาล าดบัตามสถานการณ์เป็นกรณีฯ ไป ดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้น (Shareholders) 
อนัไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ นกัลงทุนทัว่ไปและผูถื้อหุ้นรายยอ่ย โดยมีหลกัปฎิบติัดงัน้ี 
1.1  มีความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจ และ เป็นธรรมเพื่อ

ผลประโยชน์โดยรวม  ดงัน้ี 
• ด าเนินการภายใตข้อบเขตอ านาจและผลประโยชน์ของบริษทั 
• ท าหน้าท่ีดว้ยความสามารถและความระมดัระวงัเยี่ยงผูท่ี้มีความรู้ประสบการณ์ และความช านาญพึง

กระท า 
• จดัการดูแลไม่ให้ทรัพยสิ์นใดๆ ของบริษทัสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 
• ไม่เปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของบริษทัต่อผูอ้ื่นโดยมิชอบโดยเฉพาะต่อ คู่แข่งขนั 

1.2  ดูและรักษาการลงทุนของผูถื้อหุ้นให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  และยติุธรรม 
1.3  ปกป้องรักษาทรัพยสิ์น และสถานภาพทางการเงิน ให้มีสภาวะมัน่คง 
1.4  พฒันางานของบริษทัเพื่อประโยชน์ต่อความคงอยูแ่ละความเจริญเติบโต 
1.5  รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งครบถว้นถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
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(2)  ลูกคา้ (Customers) 
2.1  ดว้ยการจดัหารผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ ท่ีคุม้ค่าในดา้นราคา คุณภาพ และความปลอดภยั และบริการท่ี

ดีเลิศ 
2.2  เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการอย่างครบถว้นถูกตอ้งเป็นธรรมแก่ลูกคา้และไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จริง 
2.3  ให้การรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
2.4  ไม่ส่งมอบสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ทั้งๆ ท่ีรู้ว่าสินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย หรืออาจ

เกิดอนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยให้สินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานตกถึงมือลูกคา้ 
2.5  จดักลไกและระบบการบริการลูกคา้ ให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้

โดยสะดวก และด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 
2.6  พยายามรักษาตน้ทุนการผลิตให้ต ่าสุดโดยยงัรักษาคุณภาพของสินคา้ และบริการท่ีไดม้าตรฐาน 
2.7  แสวงหาลู่ทางอยา่งไม่หยดุย ั้งท่ีจะเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลูกคา้ให้มากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
2.8  กรณีท่ีไม่สามารถปฎิบติัตามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้ได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนั

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการเสียหาย 
(3)  พนกังาน (Employees) 

3.1  ดว้ยการส่งเสริมและพฒันาความสามารถของพนักงานให้เกิดศกัยภาพในการปฏิบติังานสูงสุด รวมทั้ง
ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการท างานและการแกไ้ขปัญหาของบริษทั 

3.2  โดยจดัให้มีสภาพการจา้งท่ียติุธรรม ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน และมีโอกาสกา้วหนา้ในบริษทัอยา่งเป็นธรรม 

3.3  ในการแต่งตั้ง การโยกยา้ย หรือการเล่ือนต าแหน่งพนกังานของบริษทั รวมถึงการให้รางวลัและลงโทษ
ตอ้งกระท าดว้ยความสุจริตใจ  โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

3.4  ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพ อนามยั  ร่างกาย และทรัพยสิ์น
ของพนกังาน 

3.5  ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงานและสวสัดิภาพของพนกังาน 
3.6  บริหารพนักงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
3.7  ปฏิบติัต่อพนกังานบนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

และสิทธิหนา้ท่ีส่วนบุคล 
3.8  ไม่ห้ามพนกังานปฎิบติัอาชีพอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นการแข่งขนักบับริษทัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
3.9  เผยแพร่ขอ้พึงปฎิบติัทางจริยธรรมแก่พนกังานทุกคน และย  ้าความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้พึงปฎิบติัและบทบาท

ท่ีพนกังานสามารถปฏิบติัได ้
(4)  รัฐบาล (Government) 

ดว้ยการปฺฏิบติัตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ไม่หลีกเล่ียง
ภาษีและติดสินบนเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  แต่เสียภาษีถูกตอ้งและให้ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีดีของรัฐ 

(5)  ผูร่้วมทุน (Partners) 
ดว้ยการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพและโปร่งใสเพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกนั 
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(6)  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Public & Environment) 
6.1  ดว้ยการด าเนินธุรกิจในฐานะพลเมืองท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้การสนบัสนุนกิจการอนัเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
6.2  ตระหนักถึงการปฎิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการรักษาสุขภาพ อนามัย ความปลอดภยั และ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างถูกตอ้งเหมาะสม เพ่ือปกป้องผลกระทบใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคลากร 
ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

6.3  ไม่ประหยดัค่าใชจ้่ายโดยปราศจากการพิจารณาถึงความเป็นอยูท่ี่ดีของสังคมโดยรวม 
(7)  ผูค้า้/ผูข้าย (Suppliers) 

7.1  ปฏิบติัต่อผูค้่า/ผูข้ายอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อบริษทัสูงสุด 
7.2  ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีมีผู ้ค้า/ผูข้าย กรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจาเป็นการล่วงหน้าเพื่อ

ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 
7.3  ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัผูค้า้/ผูข้าย  ถา้มีขอ้มูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์

ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกบัผูค้า้/ผูข้าย  เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
7.4  ยติุการคา้กบัผูค้า้/ผูข้ายท่ีมีการติดสินบนพนกังานของบริษทั 

(8)  เจา้หน้ี (Lenders) 
8.1  รักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ี หรือพนัธะสัญญาอยา่งเคร่งครัด ทั้งในแง่การช าระคืน การดูแล

หลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ รวมทั้งไม่ใช่เงินทุนท่ีไดจ้ากการกูยื้มเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลง
ท่ีท ากบัผูใ้ห้กูย้ืมเงิน 

8.2  บริหารบริษทัไปในทางท่ีไม่ท าให้เกิดความเส่ียงเพ่ิมขึ้นแก่เจา้หนา้ของบริษทัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
8.3  ให้ความเป็นธรรมแก่เจา้หน้ีตามล าดบัชั้นของหน้ีตามสัญญาท่ีไดก้ระท าไว ้กรณีท่ีจะไม่สามารถปฎิบติัได ้

ตอ้งรีบเจรจาเป็นการล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 
8.4  ให้ขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 
8.5  ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัเจา้หน้ี  ถา้มีขอ้มูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 

ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกบัเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
(9)  คู่แข่งทางการคา้ 

9.1  ประพฤติปฏิบติัและแข่งขนัทางการคา้ภายในกรอบกติกาของการแข่งขนัดว้ยความริเร่ิมสร้างสรรค์และ
เป็นธรรม 

9.2  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็น
ธรรม 

9.3  ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัดว้ยวิธีการไม่สุจริต  ผิดกฎหมาย  หรือไม่เหมาะสม 
 

ค. หลกัการก ากบัดูแลกิจการของ ESRE ฉบบัน้ี ไดร้วบรวมนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ ของ ESRE เพื่อเป็นมาตรฐาน
ความประพฤติท่ีดีในการด าเนินธุรกิจของ ESRE เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของ ESRE โดย
ผูป้ฎิบติั คือ คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ พนกังาน และผูป้ฏิบติังานสมทบ และในบางเร่ืองไดร้ะบุกลุ่มของบุคคลท่ีก าหนด
บงัคบัใชเ้ฉพาะไวอ้ยา่งชดัเจนดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่า ESRE ไดใ้ห้ความส าคญักบัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และ ESRE จึงถือเป็น
หน้าท่ีท่ีจะตอ้งรายงานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรายงานประจ าปีของบริษัทเป็นประจ า  เพื่อให้นกัลงทุนและสาธรณชน
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เกิดความมัน่ใจในการประกอบกิจการของ ESRE ว่าสามารถตรวจสอบได ้มีการปฏิบติัต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั 
และมีการด าเนินงานอยา่งมืออาชีพ 
 

ง. หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบการก ากบัดูแลกิจการของ ESRE อยู่เสมอคือ คณะกรรมการตรวจสอบและส านกังาน
ตรวจสอบภายใน และบริษทัคาดหมายให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบติัท่ีขดัหรือสงสัยว่าจะขดัต่อหลกัการฯ ฉบบั
น้ี ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาได ้ท่านอาจขอค าปรึกษากบัส านักกรรมการ
ผูจ้ดัการ แผนกบุคคล หรือส านกัตรวจสอบภายใน โดยขอ้มูลท่ีให้นั้นจะถือปฏิบติัเป็นขอ้มูลลบั ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชาเองมี
ภาระหน้าท่ีตอ้งสอดส่องและแนะน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น ให้ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณท่ี
บริษทัไดก้ าหนดไวใ้นหลกัการฯ ฉบบัน้ีโดยสม ่าเสมอดว้ย 

นโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ ในหลกัการฯ ฉบบัน้ีเป็นวินยัอยา่งหน่ึงจึงเป็นส่ิงท่ีบุคลากรทุกระดบัตอ้งท าความ
เขา้ใจ ยึดมัน่ และปฏิบติัให้ถูกตอ้งในการท างานประจ าวนัเป็นประจ า และ ESRE ใคร่ขอย  ้าเตือนว่าไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ 
หรืออนุญาตให้บุคลากร ESRE คนใด กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการขดันโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ ในหลกัการฉบับน้ี     
เม่ือพบว่ามีการละเมิดหลกัการฯ น้ี และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินยั 
และหรือกฎหมายตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 
 

จ.  หลกัการก ากับดูแลกิจการของ ESRE ฉบับน้ี จะต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย โดยส านักกรรมการ
ผูจ้ ัดการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในนโยบายและจรรยาบรรณนั้นๆ ทั้งน้ี บริษทัไม่มีเจตนาจะก าหนดนโยบายและ
จรรยาบรรณขึ้นในทุกๆ เร่ือง แต่จะก าหนดขึ้นเฉพาะท่ีมีการปฎิบติักนัอยูเ่สมอ หรือมีการปฏิบติัผิดพลาดบ่อย หรือมีวิธีการ
ปฏิบติัท่ีซับซ้อนเท่านั้น  ดงันั้นหากท่านมีขอ้สงสัยในการปฏิบติัตามนโยบายหรือจรรยาบรรณใดๆ ในหลกัการฯ ฉบบัน้ี 
ขอให้สอบถามไดท่ี้ส านกักรรมการผูจ้ดัการ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้นๆ ไดเ้สมอ 
 

ฉ.  การก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเกิดขึ้นไดก็้ดว้ยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกระดบั  ตั้งแต่กรรมการฝ่ายจดัการ 
พนกังานและผูป้ฏิบติังานสมทบท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณในหลกัการฯ ฉบบัน้ี ดงันั้น จึงถือ
เป็นภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของทุกคนท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ท่ีจะตอ้งรับรู้ ท าความเขา้ใจยึดมัน่ และปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
เป็นประจ าโดยใชดุ้ลยพินิจอยา่งถูกตอ้งเสมอ 
 

ช.  ในการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจอยา่งถูกตอ้งนั้นกระท าไดง้่ายๆ โดยสอบถามตวัท่านเองก่อนว่าส่ิงท่ีจะท านั้น 
1.  เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
2.  เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมหรือไม่ 
3.  เป็นการท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทัหรือไม่ 
4.  และสุดทา้ยเป็นการท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของตวัท่านเอง ซ่ึงจะท าให้อยูใ่นสังคมของ ESRE และสังคมภายนอกได้

หรือไม่ 
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2.  นโยบายเกีย่วกบัคณะกรรมการ บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

2.1  คณะกรรมการ ESRE เป็นองคก์รสูงสุดท่ีเป็นผูอ้อกหลกัการฯ ฉบบัน้ี และกรรมการเป็นตวัอย่างสูงสุดในการยึดมัน่
และปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการน้ี 

1.  กรรมการ ESRE ทุกคนจะตอ้งมีภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการด าเนินงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นหวัใจของธุรกิจของ ESRE โดยสามารถสร้างและเพ่ิมมูลค่าการลงทุนให้กบัผูถื้อ
หุ้น และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) อื่นๆ คณะกรรมการ ESRE จะร่วมกบั  ฝ่ายจดัการก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธ
กิจ (Mission) และค่านิยม (Values) ของ ESRE ให้มีขึ้นและใหทุ้กคนไดป้ฏิบติัตาม นอกจากน้ี กรรมการ ESRE ตอ้งเป็นผูท่ี้
มีความรับผิดชอบเตม็ท่ีเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อ ESRE และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความระมดัระวงัดว้ยทกัษะและความซ่ือสัตยสุ์จริต และแสดงความเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ 

2.  กรรมการ ESRE จะต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเป็นอิสระเสมอในการด าเนินกิจการของ ESRE เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ไวว้างใจไดโ้ดยสนิทใจ 

3.  กรรมการ ESRE จะต้องพิจารณาเสนอผูท่ี้มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ ESRE หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนต าแหน่งท่ีว่างอยา่งรอบคอบและโปร่งใส และอาจจดัให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาดว้ยก็ได ้

4.  กรรมการ ESRE ตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กบั ESRE อยา่งเตม็ท่ี และพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของ 
ESRE เสมอ การขาดการประชุมคณะกรรมการควรมีเหตุผลช้ีแจง 

5.  กรรมการจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for 
Directors of Listed Companies) 

6.  กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น 

7.  กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ให้เป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง 

8.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษทัทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนไดเสียในสัญญาท่ีท ากับบริษทั หรือเข้าถือหุ้นหรือ
หลกัทรัพยอ่ื์นเพ่ิมขื้นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ หรือด าเนินการในลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขอ้แยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

9.  กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์กรเพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ  ผลประโยชน์ขา้งตนรวมถึง 

(1)  ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวัจากการเป็นกรรมการ 
(2)  ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางท่ีผิด 
(3)  ไม่เป็นกรรมการในบริษทัที่เป็นคู่แข่งขององคก์ร 
(4)  ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาขององคก์ร 

10.  กรรมการตอ้งบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั  และไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 
11.  กรรมการตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น 

(1)  ตอ้งไม่ใชเ้งินหรือสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของบริษทัเพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนตน 
(2)  ตอ้งไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบริษทั 

12.  กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 
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2.2 นโยบายและจรรยาบรรณในขอ้ต่างๆ ในหลกัการฯ ฉบับน้ีเป็นส่ิงท่ีกรรมการ ESRE จะต้องถือปฏิบติัในการ
ด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเช่นเดียวกนัดว้ย เช่น ผลประโยชน์ท่ีขดักนั (Conflict of Interests) จรรยาบรรณของการจดัหา 
หรือนโยบายท่ีเก่ียวกบัความลบัของ ESRE เป็นตน้ 

2.3 คณะกรรมการ ESRE จะตอ้งแถลงในรายงานประจ าปีถึงความรับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเ งิน เพื่อ
แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี 

2.4 คณะกรรมการ ESRE จะตอ้งแถลงในรายงานประจ าปีถึงนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลบริษทัว่าไดน้ าหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการไปใชก้บั ESRE อยา่งไร 
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3.  นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  และจรรยาบรรณพนักงาน 
 

3.1  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ESRE จะชักน าให้พนักงานปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะจดัให้มีสภาพการจา้งงานท่ียุติธรรมและมี

โอกาสกา้วหนา้ในบริษทัอยา่งเป็นธรรม 
ESRE ตระหนกัถึงคุณค่าทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั และจะส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมของสังคมภายนอก

บริษทัภายใตข้อบเขตนโยบายของบริษทั 
ESRE จะปฎิบติัต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกนัโดยไม่แบ่งแยกพ้ืนฐานในเร่ืองเช้ือชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติ

ก าเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย หรือลกัษณะส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและจะดูไม่ให้
เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคลากรทุกระดบั ไม่ว่าจากบุคคลใดๆ หรือโดยวิธีใดๆ เร่ืองส าคญัๆ เก่ียวกบัพนกังาน ไดแ้ก่ 

3.1.1  การจา้งงาน 
1)  เพื่อให้ ESRE สามารถใช้พนักงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพผลสูงสุด ESRE จึงพยายามสรรหาและบรรจุพนกังาน

โดยค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถให้ท างานในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
2)  ESRE จะยึดถือเป็นหลกัปฏิบัติท่ีจะคดัเลือกจากพนักงานภายในของ ESRE ท่ีมีคุณสมบัติและความสามารถ

เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งท่ีว่างก่อน  หากไม่สามารถจะหาพนักงานของบริษทัได ้แล้ว  จึงจะคดัเลือกและบรรจุจาก
บุคคลภายนอก 

3)  เพื่อป้องกนัความไม่เป็นธรรมระหว่างพนกังาน ESRE จะหลีกเล่ียงการจา้งพนกังานซ่ึงเป็นญาติสนิท เช่น บุตร สามี 
หรือภรรยาของพนกังาน (ประจ า) ระดบับงัคบับญัชาขึ้นไปเขา้ท างานบริษทั 

4)  ในกรณีท่ีบรรจุบุคคลภายนอก ESRE ให้ผูมี้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัขึ้น ตั้งแต่หัวหน้าหน่วย ผูจ้ ัดการ หรือ
ผูอ้  านวยการเป็นผูสั้มภาษณ์ร่วมกบัพนกังานแผนกบุคคล อ านาจการตดัสินใจในการบรรจุเป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

5)  โดยปกติในการบรรจุบุคคลจากภายนอก ESRE เป็นพนักงาน ESRE จะให้ผูน้ั้นเป็นพนักงานทดลองงาน ใน
ระยะเวลาหน่ึงแลว้จึงจดัสินว่าสมควรจะบรรจุให้เป็นพนกังานประจ าของ ESRE หรือไม่เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัพิเศษ 

6)  โดยปกติ ESRE ไม่มีความประสงค์ท่ีจะจา้งพนักงานซ่ึงเคยท างานกับ ESRE มาก่อนแล้วเวน้แต่กรณีพิเศษ ซ่ึง
จะตอ้งไดรั้บอนุมติัเสียก่อน 

7)  ในกรณีท่ีเป็นการบรรจุจากพนกังานภายในบริษทั ถา้การบรรจุเป็นการเล่ือนต าแหน่งของพนกังาน ESRE อาจจะ
ให้พนกังานผูน้ั้นรักษาการในต าแหน่งใหม่เป็นระยะเวลาหน่ึง  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในต าแหน่งงานนั้น 

3.1.2  การปฎิบติังานและการหยดุพกัผอ่น 
1)  ESRE ตอ้งการจะให้พนกังานไดมี้โอกาสหยดุพกัผอ่นประจ าปี  โดยตดัขาดจากงานประจ าท่ีท าอยูเ่ป็นการชัว่คราว 

เพราะเช่ือว่าการพกัผอ่นจากกงานจะท าให้พนกังานมีความสุขสดช่ืน และจะกลบัมาท างานอยา่งมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
2)  ESRE หวงัว่าพนักงานทุกคนของ ESRE จะต้องทุ่มเททั้งก าลงักายและก าลังใจให้กับงานในหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของตน ดว้ยการท างานอยา่งเตม็ท่ี เตม็ตามเวลาท างานท่ี ESRE ก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ 
3.1.3  ค่าจา้งและค่าตอบแทน 
1)  เพื่อความเป็นธรรมต่อ ESRE และพนกังาน ESRE จึงจดัระบบค่าจา้งโดยค านึงถึงปัจจยั ดงัต่อไปน้ี   
ก)  อตัราค่าจา้งและวิธีการจ่ายค่าจา้งในปัจจุบนัขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษทั ผลการด าเนินงานของพนกังาน 

และสภาพเศรษฐกิจ 
ข)  ความแตกต่างของงานในแต่ละต าแหน่ง ดา้นความรู้ ความช านาญท่ีตอ้งการความยากง่ายในการปฏิบติัหนา้ท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และสภาวะการท างานปกติท่ีพึงประสบ 
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ค)  ความสามารถของพนกังานแต่ละคนท่ีแสดงออกในเชิงผลการปฏิบติังานท่ีมีต่องานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะดึงดูดและรักษาบุคคลท่ีมีความสามารถตามท่ี ESRE ตอ้งการให้อยูก่บั ESRE 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  ESRE ถือว่าการเสียภาษีเงินไดแ้ก่รัฐนั้นเป็นภาระหน้าท่ีของพนกังานแต่ละคนในฐานะประชาชนท่ีพึงกระท าตน
ตามกฎหมาย 

3)  ในการด าเนินธุรกิจ ESRE จ าเป็นตอ้งให้พนักงานบางคนเดินทางเพื่อปฏิบติังานในหน้าท่ีหรือเพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถของพนกังาน  โดยบริษทัจะเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการเดินทางตามความจ าเป็นใช้สอยและ
ความเหมาะสมแก่ฐานะทางสังคมของพนกังาน 

4)  ในการปฏิบัติงานให้กับ ESRE พนักงานควรจะได้รับค่าตอบแทนเพื่อมิให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการ
ปฏิบติังานของตน  ในขณะเดียวกนัพนกังานก็ไม่ควรจะไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนและความดี
ความชอบตามปกติ 

3.1.4  สวสัดิการ 
1)  ESRE จะจดั และ/หรือปรับปรุงสวสัดิการพนกังานโดยค านึงถึงปัจจยั  ดงัต่อไปน้ี 
ก)  เป็นสวสัดิการท่ีเสริมสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของพนกังานและครอบครัวในส่วนท่ีพนกังานส่วนใหญ่ไม่

สามารถจดัหามาดว้ยก าลงัทรัพยข์องตนเอง และรัฐยงัไม่ไดใ้ห้ความคุม้ครองอยา่งเพียงพอ 
ข)  เป็นสวสัดิการท่ีกลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยไดจ้ดัให้แก่พนกังานของ

ตน 
ค)  ความสามารถในการจ่ายของ ESRE ในปัจจุบนัและระยะยาวในอนาคต 
2)  โดยเหตุท่ี ESRE ไดจ้ดัสวสัดิการพนกังานตามปัจจยัท่ีระบุในขา้งตน้ ดงันั้นหากรัฐมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือ

ออกกฎหมายใหม่เก่ียวกับสวัสดิการพนักงาน หรือกระทบต่อการให้สวัสดิการพนักงานท่ีมีอยู่  ESRE มีสิทธิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงให้สวสัดิการพนักงานส่วนใดส่วนหน่ึง หรือทั้งหมด โดยผลประโยชน์ท่ีพนกังานพึงมีสิทธิจะไดรั้บ ทั้งจาก
บริษทัและแหล่งอื่นๆ ดว้ย  รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่าเดิมเวน้แต่จะมีการตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น แต่ก็ตอ้งพิจารณาความสามารถ
ในการจ่ายของบริษทัประกอบดว้ย 

3)  ESRE ถือว่าการเสียภาษีเงินไดแ้ก่รัฐนั้นเป็นภาระหน้าท่ีของประชาชนผูมี้เงินได ้ฉะนั้น หากผลประโยชน์จาก
สวสัดิการท่ีบริษทัจ่ายให้แก่พนกังาน  หรือสมาชิกครอบครัวของพนกังานตกอยู่ในข่ายเงินไดพึ้งประเมิน พนกังานหรือผู ้
ไดรั้บผลประโยชน์ดงักล่าวจะเป็นผูช้  าระภาษีเงินไดด้ว้ย 

3.1.5  วินยัและการร้องทุกข ์
1)  เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนท่ีจะตอ้งกวดขนัพนกังานในหน่วยงานของตนให้ปฏิบติัตาม

วินยัโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้พนกังานท าผิด หรือท าความเสียหายท่ีร้ายแรงมาสู่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน หรือต่อ 
ESRE 

2)  ESRE ถือว่าเม่ือพนกังานท าผิดวินยัก็จะตอ้งถูกลงโทษตามความเหมาะสม เพื่อป้องกนัมิให้ท าผิดซ ้ าอีก หรือเพื่อ
ป้องกนัมิให้ท าผิดท่ีร้ายแรงย่ิงขึ้น การลงโทษตอ้งท าโดยไม่มีเจตนากลัน่แกลง้ หรือเจตนาร้ายต่อพนกังาน 

3)  การท าผิดวินยัแมจ้ะเป็นการปฎิบติัอย่างเดียวกนัอาจไดรั้บการลงโทษแตกต่างกนั หากการท าผิดนั้นเป็นการท าผิด
ซ ้าๆ เป็นการท าผิดโดยเจตนา หรือมีผล หรืออาจมีผลร้ายแรงต่อส่วนรวมแตกต่างกนั 
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4)  เม่ือมีปัญหาระหว่างพนกังาน หรือระหว่างพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา พนกังานมีสิทธิร้องทุกขไ์ด ้โดยร้องทุกขผ์า่น
ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานท่ีมีอ านาจสูงขึ้นไป และ/หรือร้องทุกขม์าแผนกบุคคล  ESRE ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญั
ในการพบปะเจรจากนั เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกนัให้ลุล่วงไปโดยเร็ว  ทั้งน้ี  เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

3.1.6  การพน้สภาพการเป็นพนกังาน 
1)  การให้พนักงานพน้สภาพจากการเป็นพนักงานเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงของผูบ้งัคับบญัชาตามสายงาน ซ่ึง

จะตอ้งช้ีแจงให้พนกังานทราบถึงสาเหตุความเป็นมาแห่งการพน้สภาพการเป็นพนกังานนั้น 
2)  ESRE จะพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีพนกังานควรจะไดรั้บอนัเน่ืองจากการพน้สภาพการเป็นพนกังานตามสมควร และ

เหมาะสมแก่สาเหตุของการพน้สภาพนั้นๆ 
3.2  จรรยาบรรณพนกังาน 
จรรยาบรรณพนกังาน หมายถึง ขอ้ปฏิบติัต่างๆ ท่ี ESRE ถือว่าเป็นจริยธรรมในการด าเนินและประกอบธุรกิจ ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัความรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต คุณธรรม และ
จริยธรรม หลกัความมุ่งมัน่เพ่ือความเจริญเติบโต  และความมัน่คงของกิจการ   

ESRE ปรารถนาอย่างย่ิงท่ีจะให้ฝ่ายจดัการและพนักงานทุกคนประพฤติตามหลกัจรรยาบรรณน้ีอย่างสม ่าเสมออยู่
ตลอดเวลาในทุกกรณี และให้รวมถึงผูป้ฏิบติังานสมทบ ดงันั้น ค าว่า “พนักงาน” ต่อไปน้ี จึงหมายความรวมถึงทุกคนท่ี
กล่าวมาแลว้นั้น ESRE ไดก้ าหนดจรรยาบรรณพนกังานเป็นดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อบริษทั 
3.2.2  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน 
3.2.3  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง 
3.2.4  การคุมคามทางเพศ 
 

3.2.1  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อบริษทั 
(1)  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความภกัดี เสียสละ อุทิศตนให้แก่งานของ ESRE อย่างเต็มท่ี 

รวมทั้งหาทางปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และอดทน เพ่ือความกา้วหน้าและความมัน่คงของ
บริษทัและตวัพนกังานเอง 

(2)  ปฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งมืออาชีพ ดว้ยความรู้ความช านาญ ความมุ่งมัน่ และดว้ยความระมดัระวงั      โดยการมองปัญหา
ล่วงหนา้และหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึ้น และรักษามาตรฐานการปฎิบติังานดงักล่าวไว ้รวมถึงมีการประยกุตใ์ชค้วามรู้
และทกัษะในการจดัการบริษทัอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ 

(3)  ใชท้รัพยากรของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประหยดั  และบ ารุงรักษาไม่ให้เส่ือมค่าผิดปกติ  หรือสูญหาย รวมทั้ง
ไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 

(4)  ไม่ใชอ้  านาจหน้าท่ีของตน หรือยอมให้ผูอ้ื่นอาศยัอ านาจหน้าท่ีของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

(5)  เคารพและปฎิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบังคบั และนโยบายของบริษทั ด้วยความตั้งใจและจริงใจ เพื่อความเป็น
เอกภาพในการปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั 

(6)  ยึดถือปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ใส่ใจเก่ียวกบัมาตรฐานอุตสาหกรรม 
และแนวทางการปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าธุรกิจด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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(7)  หลีกเล่ียงทั้งโดยตนเองหรือครอบครัวในการให้ หรือรับส่ิงของ เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นจากบุคคลท่ีมีหนา้ท่ี
หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั เวน้แต่โอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม  ทั้งน้ี จะตอ้งไม่มีราคาจนเกินสมควร หรือ
เกินกว่าเหตุ 

(8)  ไม่ใช้ขอ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์อง  ESRE ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนเพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประโยชน์  ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจากการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง ESRE 

(9)  รักษาความลบัของบริษทัอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีการผลิตของบริษทั รวมทั้ง
ระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของ ESRE ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่  ESRE ทั้งน้ีรวมทั้งการไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของ ESRE ท่ีไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกเวน้แต่
ไดรั้บการอนุญาตจาก ESRE 

(10)  เอาใจใส่และด าเนินการทุกอยา่งท่ีจะรักษาความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มท่ีดีมในการท างาน 
(11)  ระมดัระวงัการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและการด าเนินงาน

ของ ESRE 
(12)  ไม่สร้างความวุ่นวาย หรือการกระท าให้เกิดการแตกความสามคัคีในองคก์ร ดว้ยการสร้างข่าวลือชกัจูงโน้มนา้ว 

ให้ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน  มีความไม่พอใจซ่ึงกนัและกนั หรือมีความไม่พอใจต่อบริษทั 
 

3.2.2  ขอ้ประพฤติปฎิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน 
การประพฤติปฏิบติัของพนกังานท่ีมีต่อกนัและกนัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้เกิด

ความร่วมมือและการประสานงานท่ีดี ส่งเสริมความสามคัคีและพลงัร่วมในการปฏิบติังานของ ESRE ดงันั้น เพ่ือเสริมสร้าง
และรักษาคุณลกัษณะท่ีดีดงักล่าวพนกังานตอ้งปฎิบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบัติต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่พฒันาผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อให้มี
ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน  โดยการถ่ายทอดความรู้ในงาน สนับสนุนให้ไดรั้บการอบรม  และให้ไดเ้พ่ิมพูนความรู้
ประสบการณ์อยูเ่สมอ 

(2) รักษาและเสริมสร้างความสามคัคีและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัระหว่างผูร่้วมงาน  และช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนั
และกนัในทางท่ีชอบ ร่วมกนัท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีม เพื่อประโยชน์ต่องานของ ESRE โดยส่วนรวม 

(3) มีความเห็นอกเห็นใจ  เมตตาปราณี  หวงัดีต่อผูอ้ื่น  มีมนุษยสั์มพนัธ์ท่ีดี  ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 
ในการท างาน  เคารพสิทธิและหน้าท่ีของเพื่อนร่วมงานเช่นเดียวกบัท่ีตอ้งการให้เพื่อนร่วมงานปฏิบติัต่อตวัเรา (Golden 
Rule)  โดยช่วยเหลือผูอ่ื้นในส่ิงท่ีบุคคลนั้นตอ้งการและคน้หาวิธีท่ีท าให้ธุรกิจขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ โดยเสียหาย
นอ้ยท่ีสุดและไดรั้บผลประโยชน์มากท่ีสุด 

(4) สนับสนุนและรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูใ้ต้บังคบับัญชาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีและพิจารณา
น าไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของ ESRE 

(5) หลีกเล่ียงการน าเอาขอ้มูลหรือเร่ืองราวของพนกังานอื่น  ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไป
เปิดเผย หรือวิพากษวิ์จารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนกังาน  หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของ ESRE 

(6) ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูร่้วมงานโดยปราศจากซ่ึงความจริงและไม่เป็นธรรม 
(7) พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้าใจ มีมนุษยสั์มพนัธ์อนัดี ไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ าเป็นใน 

ในการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน และปรับตนให้สามารถท างานร่วมกบับุคคลอื่นได ้
(8) ให้เกียรติผูอ้ื่น เช่น ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
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(9) แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้งัคบับญัชา  หากพบว่ามีการกระท าใดๆ ในบริษทัโดยมิชอบหรือผดิกฎหมาย เพื่อ
บริษทัสามารถแกไ้ข หรือป้องกนัไม่ให้เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคเ์กิดขึ้น 

 

3.2.3  ขอ้ประพฤติปฎิบติัต่อตนเอง 
(1)  แสดงออกถึงคุณธรรมส่วนบุคคล  และความกลา้พอท่ีจะท าตามส่ิงท่ีตนเองเช่ือโดยกระท าในส่ิงท่ีตนคิดว่าเป็นส่ิง

ท่ีถูกตอ้งถึงแมว่้าจะมีแรงกดดนัให้ท าตรงกนัขา้ม  เป็นคนท่ียึดมัน่ในหลกัการน่าเคารพนบัถือและมีความเที่ยงธรรม โดยจะ
ต่อสู้เพ่ือความเช่ือของตนและไม่ยอมละทิ้งหลกัการเพ่ือวตัถุประสงคห์น่ึงจนกลายเป็นคนหลอกลวง หรือไม่มีคุณธรรม 

(2)  มุ่งพฒันาและศึกษาหาความรู้และประสบการณ์  เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู ้มีคุณธรรม และความสามารถใน
การปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

(3)  ยึดมั่นในคุณธรรม และจะต้องไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรือจากบุคคลอื่น 

(4)  มีวินยัในการท างานโดยท าหนา้ท่ีท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานมีคุณภาพพร้อมทั้งส่งมอบ
งานให้ทนัเวลาตามท่ีก าหนด 

(5)  กลา้ท่ีจะยอมรับความผิดพลาดในการท างาน  โดยไม่ปัดความรับผิดชอบนั้นๆ ให้ผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะหาทางแกไ้ข
ปัญหา หรือส่ิงท่ีผิดพลาดให้หมดไป 

(6)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ ผูค้า้/ผูข้าย ผูรั้บเหมาของ ESRE หรือจาก
บุคคลอื่นใดท่ีจะท าธุรกิจกบั ESRE นอกจากนั้นตอ้งไม่พึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งทางการเงิน เช่น  ให้ยืมหรือกูย้ืมเงิน เร่ียไร ใชเ้ช็ค
แลกเงินสด ซ้ือสินคา้เช่ือ ซ้ือขายเช่าหรือให้เช่าหรือก่อภาระผกูพนัทางการเงินใด  กบับุคคลเหล่าน้ี รวมทั้งเพ่ือนพนกังาน 
 

3.2.  การคุมคามทางเพศ 
การคุมคามทางเพศ หมายถึง การกระท าใดๆ โดยพนักงานคนหน่ึงในเร่ืองเพศต่อพนักงานอีกคนโดยการกระท า

ดงักล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีบัน่ทอนก าลงัใจเป็นปฏิปักษ ์หรือ
กา้วร้าว รวมถึงการรบกวนปฏิบติังานของพนักงานผูน้ั้นโดยไม่มีเหตุผล  พฤติกรรมดงักล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม 
อนาจาร การเก้ียวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะดว้ยวาจา หรือ  ร่างกายก็ตาม พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งดูและ
ความประพฤติของตนให้ปลอดจากการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการคุกคามทางเพศ  พนกังานทุกคนควรตระหนกัว่าพฤติกรรม
บางอย่างอาจจะมีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศได ้ แมว่้าจะไม่มีเจตนาก็ตาม ถา้พนักงานคนใดเช่ือว่าตนเองก าลงัถูก
คุกคามไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม  หรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง  ควรจะแจง้ฝ่ายจดัการท่ีอยูสู่งขึ้นไป หรือแผนกบุคคลตาม
สะดวกในทันที  เพื่อท่ีจะได้กระท าการสอบสวนและการด า เนินการตามความเหมาะสมต่อไป ESRE จะด าเนินการ
สอบสวนค าร้องท่ีเก่ียวกบัการคุกคามต่างๆ อย่างเร่งด่วนและละเอียดถ่ีถว้นพร้อมด าเนินการแกไ้ขตามท่ีเห็นสมควร  และ               
จะปกป้องพนกังานให้ปลอดภยัจากผลกระทบอื่นๆ อนัเกิดจากรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวดว้ยเจตนาท่ีดี 

นโยบายท่ีก าหนดให้พนกังานทุกคนหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเป็นการคุกคามดงักล่าว  โดยถือเป็นเง่ือนไขหน่ึงของการ
จา้งงาน ในกรณีท่ีมีการคุกคามเกิดขึ้นอนัเป็นการละเมิดนโยบายขอ้น้ี ESRE จะด าเนินการลงโทษทางวินัยกบัผูล้ะเมิด
นโยบายอยา่งไม่มีการละเวน้ตามความเหมาะสม  ซ่ึงอาจจะรุนแรงถึงขั้นเลิกจา้งโดยไม่ไดรั้บค่าชดเชยได ้ ในกรณีพนกังาน
ท่ีท าความผิดอาจตอ้งรับผิดชอบต่อพนัธะผกูผนัทางกฎหมายดว้ย 

นโยบายน้ีให้ใชร้วมไปถึงการท่ีพนกังานมีพฤติกรรมดงักล่าวต่อผูรั้บจา้ง หรือผูค้า้/ผูข้าย และการท่ีผูรั้บจา้ง หรือผูค้า้/
ผูข้ายมีพฤติกรรมดงักล่าวต่อพนกังานดว้ย  ซ่ึงผูก้ระท าพฤติกรรมดงักล่าวจะตอ้งถูกด าเนินการทางวินยั  และหรือกฎหมาย
แลว้แต่กรณี 
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4.  นโยบายเกีย่วกบัการควบคุมภายใน 
 

ESRE มีนโยบายจัดให้มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้และ
เหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ อยูเ่สมอ โดยจดัให้มีการติดตามผลการควบคมุ
ภายในท่ีมีอยูใ่นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ และความเส่ียงท่ีแปรเปล่ียนไปเพื่อให้บรรลุเจตจ านงดงักล่าว ESRE จะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1  มุ่งมัน่ให้ผูบ้ริหารตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคุมภายใน  และสร้างให้มีขึ้นในงานหรือกิจกรรมต่างๆ 
ทุกระดบัของ ESRE หรือแฝงอยูใ่นวิธีด าเนินธุรกิจของผูบ้ริหาร 

2  ก าหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของงาน หรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน ระดบัความเส่ียง  และการบริหารความเส่ียงอยู่เสมอ  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของระบบดงักล่าว 

3  มุ่งมัน่ให้ผูบ้ริหารจดัให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตวัในการปฏิบติังานกบัระดบัความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและตน้ทุนการควบคุมภายในท่ีเกิดขึ้นจะตอ้งคุม้กบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

4  บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตามมาตรการควบคมุภายในทุกมาตรการท่ี ESRE จดัใหมี้
ขึ้น  โดยปฏิบติัตามอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบติังาน หรือวิธีการปฏิบติังานท่ีถูกก าหนดร่วมกนัโดยคณะกรรมการ 

ESRE ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานขององคก์รทุกระดบั เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหากไดมี้การปฏิบติั
ตามแลว้จะท าให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1  ดา้นการด าเนินงาน (Operations)  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฎิบติังานรวมถึงการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ อยา่งคุม้ค่าสมประโยนชน์ 

2  ดา้นการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา 
3  ดา้นการปฎิบติัตามนโยบาย  กฎระเบียบของกิจการและกฎหมาย (Compliance) มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง 

 

ความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัท่ีให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผูบ้ริหารในการช่วยลดความเส่ียง

ทางธุรกิจ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นของกิจการไม่ให้ร่ัวไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้กิจการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยมีการจดัสรรทรัพยากร อยา่งสมประโยชน์และบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ช่วยให้บุคลากร
ของกิจการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือและยงั
ช่วยปกป้องคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นอีกดว้ การควบคุมภายในจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีอยู่เบ้ืองหลงัความส าเร็จของทุก
กิจการ  ไม่ว่ากิจการขนาดใหญ่หรือเลก็  อยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชน  และไม่ว่ากิจการนั้นอยูใ่นกลุ่มธุรกิจประเภทใด  จึง
เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าท่ีนอกจากตนเองจะตอ้งรับผิดชอบจดัส่ิงแวดลอ้มและองค์ประกอบต่างๆ ของการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานตนให้ดีแลว้ ยงัจะตอ้งปลูกจิตส านึกและกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกระดบั  ตระหนกัถึง
ความส าคญัท่ีจะตอ้งร่วมมือและปฏิบติัตามอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  เพื่อให้มาตรการและกลไกต่างๆ ของระบบการ
ควบคุมภายในซ่ึงผูบ้ริหารก าหนดขึ้น ไดท้  าหน้าท่ีให้ไดผ้ลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพราะมาตรการต่างๆ นั้นแมจ้ะไดรั้บ
การวางระบบหรือก าหนดวิธีการไวดี้เลิศเพียงใด  ถา้ไม่ปฏิบติัตามก็ยอ่มไร้ผลโดยส้ินเชิง นอกจากน้ีตอ้งจดัให้มีการติดตาม
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และประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีอยู่นั้นโดยสม ่าเสมอ เพ่ือให้มาตรการและกลไกต่างๆ นั้นมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ และความเส่ียงท่ีแปรเปล่ียนไ การควบคุมภายในจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีอยู่เบ้ืองหลงัความส าเร็จ
ของทุกกิจการไม่ว่ากิจการขนาดใหญ่หรือเล็ก อยูใ่นภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่ากิจการนั้นอยูใ่นกุล่มธุรกิจประเภทใด  
จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 
 

การให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก 
บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี  รวมทั้งให้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ต่อฝ่ายตรวจสอบและผูส้อบบญัชี

ของ ESRE ซ่ึงมีหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนระบบของการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอ  
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายไดอ้ย่างสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งมีหนา้ท่ีเสนอแนะว่ามีจุดใดท่ีควรปรับปรุง
แกไ้ขให้ดีขึ้นตามท่ีเห็นเหมาะสม 
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5.  นโยบายเกีย่วกบัผลประโยชน์ท่ีขัดกัน 
 

นโยบายของ ESRE  เก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนัตั้งอยู่บนหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดบั
ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ESRE เท่านั้น การตดัสินใจดงักล่าว จะตอ้งท าโดย
ปราศจากอิทธิพลของความตอ้งการส่วนตวั ของครอบครัว หรือบุคคลผูใ้กลชิ้ดซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจว่าอะไร
เป็นผลประโยชน์สูงสุดของ ESRE โดยเฉพาะส าหรับบุคลากรทุกคนจะตอ้งปฏิบติังานเตม็เวลาให้กบั ESRE อย่างสุดก าลงั
ความสามารถ และไม่ควรจะมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่นใดภายนอก ESRE อนัจะเป็นการเบียดบงัเวลาหรือเบียดบงัการ
ทุ่มเทเอาใจใส่ในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อ ESRE และอาจสร้างความเสียหายให้กบั ESRE 

ผลประโยชน์ท่ีขดักนัจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีบุคลากรทุกระดบัมีผลประโยชน์ส่วนตวั หรือของครอบครัว หรือบุคคลผู ้
ใกลชิ้ด ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเงินหรือดา้นอื่นใดก็ตามในกิจการซ่ึงจะไดรั้บผลโยชน์จาก 

1  การตดัสินใจของบุคคลผูน้ั้นในการปฎิบติังานตามหนา้ท่ีให้กบั ESRE หรือ 
2  การรับรู้กิจกรรมการด าเนินงานหรือแผนการในอนาคตของ ESRE 
 

ESRE ถือเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพนัธ์
กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ ESRE ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ในดา้นความภกัดีหรือ
ผลประโยชน์หรือขดัขวางการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ESRE มีนโยบายท่ีจะปกปักรักษาผลประโยชน์อนัชอบธรรม
ของ ESRE ขณะเดียวกนัก็จะให้มีการจ ากดัขอบเขตแห่งเสรีภาพในกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรทุกระดบัให้นอ้ยท่ีสุด 
 

การพจิารณาประจ าปีเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน 
ในแต่ละปีบุคลากรทุกระดบัจะไดรั้บแจง้ให้ทบทวนและตระหนกัถึงนโยบายเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนัของ 

ESRE และทุกคนตอ้งแจง้เร่ืองซ่ึงอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัท่ีเกิดขึ้นให้ส านักกรรมการผูจ้ดัการทราบ โดยตอ้งแนบ
รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวมาดว้ย เพ่ือจะไดร้วบรวมเขา้หารือกบักรรมการผูจ้ดัการก่อนท่ีส านกักรรมการผูจ้ดัการจะแจง้
จุดยืนของ ESRE ให้ผูน้ั้นและผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นทราบต่อไป และให้ทุกคนแจง้เร่ืองดงักล่าวน้ีไดเ้สมอเม่ืออาจมีเร่ือง
ดงักล่าวในระหว่างปี 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์ขดักนัอย่างเป็นรูปธรรม การท่ีบุคลากรเปิดเผยและให้ความร่วมมือกบับริษทัเป็นอย่างดี
เม่ือมีผลประโยชน์ขดักนัเกิดขึ้น ปัญหาดงักล่าวก็สามารถคล่ีคลายไปไดโ้ดยท่ีผูน้ั้นถอนตวัออกจากการเป็นผูต้ดัสินใจใน
เร่ืองท่ีเป็นตน้เหตุของความขดัแยง้ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือไม่แน่ใจว่าการปฏิบติังานของตนมีความเหมาะสมหรือไม่  หรือทราบว่าอาจจะมีการไม่
ปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนัของ ESRE  โดยบุคลากรคนอื่น ทุกคนควรปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา แผนก
บุคคล ส านกักรรมการผูจ้ดัการ หรือส านกัตรวจสอบภายใน แลว้แต่กรณี 
 

ค าจ ากัดความ 
“ครอบครัว” หมายถึง บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากรทุกระดบัไม่ว่าในทางสายเลือด หรือจากการสมรสโดย

ชอบดว้ยกฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 
“บุคคลผูใ้กลชิ้ด” หมายถึง บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลทุกระดบัในทางสัมพนัธภาพใดๆ อยา่งใกลชิ้ด 
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ตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน 
บุคคลกรทุกระดบัควรยึดตวัอย่างต่อไปน้ีไวเ้ป็นแนวทางพิจารณาเพื่อประโยชน์ของตนเอง  และให้ถือเป็นเร่ือง

ส าคญัเร่ืองหน่ึงในการปฏิบัติงานการเปิดเผยและปรึกษาหารือตามขั้นตอนจะช่วยคล่ีคลายปัญหาหรือน าไปสู่การหา
ทางออกท่ีเหมาะสมต่อไป เม่ือเกิดความสงสัยไม่แน่ใจใดๆ ควรจะขอค าปรึกษาทุกคร้ัง 

1  การลงทุนทัว่ไป 
กฎพ้ืนฐานในเร่ืองน้ีมีอยู่ว่า บุคลากรทุกระดับ ครอบครัวหรือบุคคลผูใ้กล้ชิด ต้องไม่เป็นผูถื้อหุ้นหรือได้รับ

ผลประโยชน์จากบริษทัคู่แข่งหรือกิจการใดๆ รวมถึง ผูค้า้/ผูข้ายท่ี ESRE ติดต่อธุรกิจดว้ย 
การซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือหน่วยลงทุน ไม่เป็น

ผลประโยชน์ท่ีขดักนัตราบใดท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานให้กบั ESRE 
2  การจดัหาสินคา้และบริการให้ ESRE 
ผลประโยชน์ท่ีขดักนัอาจจะเกิดขึ้นถา้บุคลากรทุกระดบั ครอบครัว หรือบุคคลผูใ้กลชิ้ดเป็น ผูจ้ดัหาสินคา้หรือ

บริการให้กบั ESRE ในฐานะ ผูค้า้/ผูข้าย ถา้บุคคลผูน้ั้นสามารถท่ีจะช้ีน าหรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของกิจการดงักล่าว  
ถึงแมว่้าจะไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจของ ESRE กบักิจการนั้นๆ ก็ตาม 

ในกรณีท่ีบุคลากรระดบัของ ESRE คนใดมีบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลผูใ้กลชิ้ดเป็นพนักงาน หรือเจา้ของ
กิจการท่ีเป็นลูกค้า ผู ้ค้า/ผู ้ขาย หรือคู่แข่ง และบุคลากรของ ESRE ผู ้นั้ นมีส่วนร่วมตัดสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบักิจการดงักล่าวให้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนั 

ในท านองเดียวกนัหากลูกคา้ ผูค้า้/ผูข้าย หรือพนกังานของคู่แข่งคนใดมีบุคคลในครอบครัวเป็นบุคลากรของ ESRE 
ก็เป็นเร่ืองท่ีไม่สมควรท่ีจะมอบอ านาจให้บคุคลของ ESRE ผูน้ั้นมีอิทธิพลในการตดัสินเก่ียวกบักิจกรรมทางธุรกิจในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคลในครอบครัวของตน 

ESRE จะไม่ซ้ือหรือเช่าทรัพยสิ์น อุปกรณ์ วตัถุดิบ หรือ ใชบ้ริการจากบุคลากรของ ESRE บุคคลในครอบครัว หรือ
บุคคลผูใ้กลชิ้ด และไม่ท าสัญญาใดๆ ในเร่ืองดงักล่าวดว้ย (ยกเวน้เฉพาะสัญญาจา้งพนักงาน) เวน้แต่เป็นกรณีพิเศษและ
ไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรรมการผูจ้ดัการ เช่น การท่ี ESRE เช่าบา้นท่ีบุคลากรของ ESRE ครอบครัว หรือ
บุคคลผูใ้กลชิ้ดเป็นเจา้ของ  ทั้งน้ีจะตอ้งด าเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบและจรรยาบรรณของการจดัหาดว้ย 

3  ส่ิงบนัเทิงและของขวญั 
บุคลากรทุกระดบัไม่ควรจะรับส่ิงบนัเทิง ของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกีฬา ตัว๋อื่นๆ ขอ้เสนอเพื่อการพกัผอ่น ท่ีพกั

รับรอง หรือขอ้เสนอท่ีให้เป็นการส่วนตวัต่างๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงานของตนใน ESRE หากการกระท าดงักล่าว
จะน าไปสู่การสร้างขอ้มูลผกูมดัให้กบั ESRE หรืออาจจะท าให้บุคคลผูน้ั้น ตกอยูใ่นสถานการณ์ผลประโยชน์ท่ีขดักนั 

3  การรับงานทางวิชาการ เป็นวิทยากร งานบริการสาธารณะ หรือการรับต าแหน่งใดๆ 
ฝ่ายจดัการ พนักงาน และผูป้ฏิบติังานสมทบ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมภายนอกได ้หากมีเหตุผลท่ีดี มีหลากหลาย

กรณีท่ี ESRE ส่งเสริมให้บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมภายนอกเพราะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านั้นช่วยขยายการมองการณ์ไกลและ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ซ่ึงจะช่วยปรับปรุงการท างานของบุคลากรให้เป็นปะโยชน์แก่ ESRE ย่ิงขึ้น บุคลากรท่ีจะรับ
งานในสถาบนัวิชาชีพ เป็นวิทยากร งานบริการสาธารณะ หรือการรับต าแหน่งใดๆ เช่น กรรมการบริษทั ท่ีปรึกษา เป็นตน้ 
โดยบุคลากรผูน้ั้นจะตอ้งขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานก่อนรับงานหรือต าแหน่งดงักล่าว บุคลากรท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้
ควรระลึกเสมอว่าจะตอ้งไม่น าเอา ESRE หรือต าแหน่งของตนใน ESRE ไปพวัพนักบักิจกรรมภายนอก เวน้แต่ไดรั้บการ
อนุมติัให้ท าเช่นนั้นไดด้ว้ย  
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ในกรณีท่ีฝ่ายจดัการหรือพนกังานไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการใดๆ ของ ESRE หรือเป็นตวัแทน 
ESRE ในคณะจดัการในโครงการ/กรรมการในบริษทัร่วมทุน บริษทัในเครือ ไม่ถือว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ท่ีขดักนั และ
ฝ่ายจดัการหรือพนกังานจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิม เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการปฎิบติังานอยูแ่ลว้ 
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6.  จรรยาบรรณของการจัดหา 
 

ความสัมพนัธ์กับผู้ค้า/ผู้ขาย 
1  วางตัวกับผูค้า้/ผูข้ายให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเชิงธุรกิจเท่านั้น ควรระมัดระวงัอย่าให้เกิดขอ้ครหาไดว่้ามี

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดเป็นพิเศษกบัผูค้า้/ผูข้ายรายใดรายหน่ึงมากกว่ารายอื่นๆ จนอาจท าให้การตดัสินใจเลือกจดัหา การ
ประมูล การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็นไปโดยยติุธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อทุกฝ่ายได ้

2  ให้เกียรติและถือว่าผูค้า้/ผูข้ายเป็นแหล่งทรัพยากรภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้ธุรกิจของบริษทัด ารงอยู่ได ้ ไม่ใช่
ปรปักษห์รือลูกไล่ในทางการคา้ หากแต่เป็นคู่คา้ในทางธุรกิจท่ีเสมอภาคกนั  ดงันั้น การจดัหาควรตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการ
พฒันาธุรกิจ  เพื่อให้บริษทัและผูค้า้/ผูข้ายต่างไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่ควรค านึงถึงแต่ประโยชน์ของ
บริษทัโดยไม่มีขีดจ ากดัแต่เพียงฝ่ายเดียว  โดยไม่สนใจท่ีจะตรวจสอบให้แน่ชดัว่าผูค้า้/ผูข้ายยงัสามารถท่ีจะด ารงกิจการอยู่
ต่อไปได ้ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวหรือไม่ 

3  ให้ขอ้มูลท่ีเท่ียงตรง ถูกตอ้ง อย่างตรงไปตรงมา อยู่บนพ้ืนฐานของความสัตยจ์ริงของผูค้า้/ผูข้าย ไม่ล่อลวงให้
ผูค้า้/ผูข้ายรีบตดัสินใจดว้ยความเขา้ใจที่ผิดพลาด  หรือไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแต่ไม่ครบถว้นเท่าท่ีควรจะได ้

4  หลีกเล่ียงการรับของก านลั สินน ้ าใจ การรับเชิญไปในงานเล้ียงประเภทสังสรรคห์รืองานเล้ียงรับรองจากผูค้า้/
ผูข้าย  เสนอตวัเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการรับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายจผูค้า้/ผูข้ายส าหรับกิจกรรมภายในต่างๆ 
ทั้งน้ี  เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้ครหาต่างๆ ท่ีอาจจะมีขึ้น  และป้องกนัไม่ให้เกิดความโน้มเอียงท่ีจะช่วยเหลือตอบแทนฝายใดฝ่าย
หน่ึงเป็นพิเศษในโอกาสหลงั การตอบรับการเล้ียงขอบคุณจากผูค้า้/ผูข้ายหลงัการไดรั้บการส่ังจดัหา  ให้อยูใ่นดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจจดัหาดงักล่าว หรือกรรมการผูจ้ดัการแลว้แต่กรณีเท่านั้น การรับเล้ียงในรูป
อาหารกลางวนั  หรืออาหารเยน็ ท่ีมีเจตนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ หรือการเจรจาในบรรยากาศไม่เป็นทางการ ควรท าไดใ้น
บางโอกาสเท่านั้น  และควรจะผลดักนัเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายดว้ย 

5  ระมัดระวงัอย่าให้ผูค้า้/ผูข้ายตอ้งแบกรับค่าใช้จ่ายท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัหา  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ืออยู่
ในช่วงระยะเวลาการก าหนดคุณสมบติั การเจรจาต่อรอง หรือก าลงัจะมีการตดัสินใจจดัหา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ตรวจสอบแหล่งผลิต ระบบจดัจ าหน่าย ระบบคุณภาพ ตวัอย่างสินคา้ฯลฯ ให้ถือเป็นค่าใชจ้่ายท่ีฝ่ายผูจ้ดัหาตอ้งรับผิดชอบ
เองทั้งส้ิน 

6  การเย่ียมชมสถานท่ีของผูค้า้/ผูข้ายควรมีการแจง้ถึงวตัถุประสงคท์างธุรกิจให้ผูค้า้/ผูข้ายไดท้ราบก่อนล่วงหนา้  
พร้อมก าหนดวนัเยี่ยมชมอย่างชดัเจน ควรรบกวนเวลาของผูค้า้/ผูข้ายให้น้อยท่ีสุด และไม่พยามท่ีจะท าตวัเป็นแขกประจ า
โดยไม่มีความจ าเป็นทางธุรกิจท่ีแน่ชดั 

7  ไม่หวงัหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตวัหรือหมู่คณะจากผูค้า้/ผูข้าย ไม่ว่าในโอกาสหรือ
สถานการณ์ใดๆ ทั้งส้ิน  ของขวญัท่ีอาจจะตอ้งยอมรับตามมารยาทเน่ืองในเทศกาลปีใหม่  ไม่ควรพิเศษหรือมีมูลค่าสูงไป
กว่าของขวญัมาตรฐานท่ีผูค้า้/ผูข้ายไดจ้ดัไวส้ าหรับแจกจ่ายให้ลูกคา้ปกติทัว่ไป  ห้ามรับเงินหรือสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด
ทั้งส้ิน 

8  ไม่ติดต่อคบคา้กบัผูค้า้/ผูข้ายท่ีด าเนินธุรกิจในลกัษณะหน่ึงหรือทั้งหมด  ดงัต่อไปน้ี 
8.1  หวงัผลประโยชน์ในระยะส้ันมากกว่าระยะยาว 
8.2  มีทศันคติในทางลบกบัระบบการค่าเสรีนิยม ระบบผกูขาด ขดัขวางไม่ให้มีการแข่งขนั 
8.3  มีพฤติกรรมสมยอมกนัในการเสนอราคาหวงัผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูค้า้/ผูข้ายรายอื่น  โดยไม่พยายามท่ีจะ

แข่งขนักนัอยา่งแทจ้ริง 
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8.4  ไม่สนใจท่ีจะช่วยประหยดัค่าใชจ้่าย หรือรักษาผลประโยชน์ให้กบัลูกคา้ 
8.5  เสนอผลประโยชน์ส่วนตวัให้กบัพนกังาน หรือผูบ้ริหารของบริษทั 
8.6  มีประวติักลัน่แกลง้คู่แข่งทางการคา้ของตน 
8.7  ไม่จริงใจ หรือมีพฤติกรรมปิดบงั ไม่ตรงไปตรงมากบัลูกคา้ 

 

การจัดหา 
1 การรับตวัอย่างสินคา้ไวท้ดลองใชจ้ะตอ้งมีระยะเวลาจ ากดัและส่งมอบตวัอย่างคืนให้กบัผูค้า้/ผูข้ายทนัทีเม่ือ

ครบก าหนด  ควรทดลองใช้สินค้าตวัอย่างนั้นอย่างระมัดระวงั ด้วยวตัถุประสงค์ท่ีจะตรวจสอบและบนัทึกข้อมูลดา้น
คุณภาพและสมรรถภาพอย่างแทจ้ริง  โดยมีการบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อใชอ้า้งอิงในการพิจารณาตดัสินใจ
เม่ือถึงเวลา  ไม่ควรหยิบยืมสินคา้หรือวสัดุอุปกรณ์ของผูค้า้/ผูข้ายมาใช้งานดว้ยวตัถุประสงค์ อ่ืนใดท่ีนอกเหนือไปจากน้ี
ทั้งส้ิน 

2 ไม่เชิญผูค้า้/ผูข้ายเขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ  หรือประกวดราคาโดยไม่มีความตอ้งการจดัหาอย่างแทจ้ริง  หรือตั้งใจ
ไวแ้ลว้ว่าจะไม่จดัหาจากผูค้า้/ผูข้ายรายนั้น  ควรเลือกเชิญเฉพาะผูค้า้/ผูข้ายท่ีเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่ามีคุณสมบติัความตั้งใจ  
และความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัโดยหวงัจะไดรั้บการจดัหาในท่ีสุดเท่านั้น  ไม่ควรเชิญผูค้า้/ผูข้ายมาประกวดราคา
เพียงเพ่ือจะใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับตั้งเง่ือนไขต่อรองกบัผูค้า้/ผูข้ายรายอื่น  หากตอ้งการเพียงตวัเลขในการประมาณการ
ค่าใชจ้่าย หรือจดัท างบประมาณ จะตอ้งแจง้ให้ผูค้า้/ผูข้ายทราบอยา่งแจง้ชดัล่วงหนา้ 

3 ให้กติกา โอกาส เวลา เน้ือหา และตวัเลขขอ้มูลท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง และปฏิบติัต่อผูค้า้/ผูข้ายท่ีเขา้ร่วมประกวด
ราคาโดยทดัเทียมกนั  หากรายหน่ึงรายใดร้องขอและไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติม ขอ้มูลเพ่ิมเติมนั้นควรถูกส่งไปยงัรายอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้
ร้องขอดว้ย  หรือหากรายหน่ึงรายใดร้องขอและไดรั้บอนุญาตให้เล่ือนก าหนดวนัส่งเอกสารการประมูล ก็จะตอ้งแจง้วนั
ครบก าหนดใหม่นั้นให้รายอ่ืนๆ ทราบโดยทนัทีเช่นกนั 

4 รักษาขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดรั้บจากผูเ้สนอราคา หรือผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบัไม่ควรเปิดเผย
ตวัเลขราคา หรือขอ้มูลทางเทคนิคท่ีไดรั้บจากรายหน่ึงให้กบัรายอื่นทราบเพื่อหวงัผลประโยชน์  ซ่ึงอาจจะไดม้าแต่เพียงใน
ระยะส้ัน แต่ตอ้งแลกกบัการสูญเสียความไวว้างใจจากผูค้า้/ผูข้ายทั้งนั้น ระมดัระวงัผูท่ี้ท  าตวัเป็นนายหน้าหาขอ้มูล และไม่
ตอบค าถามใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีอาจน าไปสู่การร่ัวไหลของขอ้มูลทั้งส้ิน 

5 ไม่ฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์  หรือท าโทษผูค้า้/ผูข้ายจากความผิดพลาดเล็กน้อยท่ีไม่ได้ตั้งใจ หากพบว่า
ราคาท่ีเสนอโดยผูค้า้/ผูข้ายต ่าผิดปกติ  ควรตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจ  และขอค ายืนยนัจากผูเ้สนออีกคร้ังหน่ึงว่าจะคง
ราคาตามท่ีเสนอนั้นน ากลบัไปค านวณใหม่  หรือจะยกเลิก  ทั้งน้ี ตอ้งระมดัระวงัดว้ยว่าไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบจากผูเ้สนอรายน้ีให้รายอ่ืนๆ 

6 ด าเนินการจดัหาอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม และซ่ือสัตย ์และไม่ให้มีอิทธิพลใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมแทรกแซงได ้
 

การเจรจาต่อรอง 
1 ท าการเจรจาโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ฉันท์ธุรกิจท่ีพยายามจะช่วยแกปั้ญหาและหาทางออก  

หรือหาขอ้สรุปอนัพอใจและยอมรับไดข้องทั้ง 2 ฝ่าย ไม่เจรจาดว้ยวิธีหลอกล่อ หรือขู่เขญ็บงัคบั หรือโดยไม่มีหลกัการและ
เหตุผล 

2 ไม่ควรเจรจาโดยล าพงั และไม่มีบนัทึกหลักฐาน เพื่อเป็นการป้องกนัขอ้ครหาต่างๆ ตวัแทนในการเจรจาของ
กลุ่มบริษทัควรมีไม่นอ้ยกว่า 2 คน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม หากไม่จ าเป็นจริงๆ ควรหลีกเล่ียง
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การเจรจาทางโทรศพัท์ หลงัการเจรจาแลว้ควรมีการสรุปประเด็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงช่ือเป็นหลกัฐานร่วมกนัโดย
ผูเ้ขา้ร่วมการเจรจาทุกฝ่าย 
 

การเปิดเผยผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกัน 
ผูมี้อ านาจตดัสินใจในการจดัหาและผู ้ท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน  ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดเร่ืองธุรกิจหรือผลประโยชน์

ส่วนตวัทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินการจดัหาให้บริษทัไดรั้บทราบโดยไม่ตอ้งมีการทวงถาม  ตอ้งเปิดเผยการถือหุ้น  
หรือผลตอบแทนจากกิจการท่ีเป็นผูค้า้/ผูข้ายสินคา้หรือบริการให้กบับริษทัทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีญาติพี่น้อง
ใกลชิ้ดท างาน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือด ารงต าแหน่ง 
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7.  นโยบายเกีย่วกบัรายการทางการบัญชีและการเงิน 
 

ความถูกต้องของการบันทึกรายการ 
การบนัทึกรายการทางธุรกิจ ESRE มีความส าคญัส าหรับการจดัรายงานทางการบญัชีและการเงินท่ีถูกต้องตาม

ความเป็นจริง ทนัเวลา สามเหตุสมผล และเช่ือถือได ้เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น ผูร่้วมทุน หน่วยงานของรัฐบาลและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีบุคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการควบคุมทางบญัชีและ
การเงิน ระเบียบปฏิบติัและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงขอ้ก าหนดทางการบญัชีและการเงินของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของ ESRE จะตอ้งถูกครบถว้น และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั
หรือขอ้ย  าเวน้ในลกัษณะใด  การลงรายการบญัชีและการบนัทึกทางธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือน
หรือสร้างรายการเทจ็ ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆก็ตาม 

บุคลากรทุกระดบัชั้นตอ้งด าเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัและขอ้ก าหนดต่างๆ
ของ ESRE รวมทั้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ีครบถว้น  และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อย่าง
เพียงพอ เหมาะสม และทนัเวลา เพื่อให้พนกังาน ESRE ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกการจดัท า และการประเมินรายงาน
ทางการบญัชีและการเงินสามารถบนัทึกและจดัท ารายการทางการบญัชีการเงินทุกประเภทของ ESRE ลงในระบบบญัชีของ 
ESRE โดยมีรายละเอียดท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
 

รายงานการทางบัญชีและการเงิน 
เพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึก การจดัท า การประเมิน และการรักษาขอ้มูล และ/หรือ รายการทางการบญัชี

และการเงินทุกประเภทของบริษทั  พึงระลึกอยู่เสมอว่า ESRE ให้ความส าคญัอย่างสูงกบัความถูกตอ้งของรายการ บนัทึก
ต่างๆเพื่อให้รายงานทางบญัชีและการเงินไดถู้กจดัท าขึ้นโดยมีการพิจารณาเลือกใชน้โยบายทางการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ  และเป็นไปตามระเบียบการเงินและการบญัชีของ ESRE  

พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าบิดเบือนขอ้มูลหรือสร้างรายการเทจ็ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลรายการทางธุรกิจท่ี เก่ียวขอ้ง
กับการบัญชีการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านฝ่ายปฏิบัติการ  โดยพนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของ
รายงานทางบญัชีและการเงิน เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ทางการบญัชีและการเงิน รวมทั้งพนักงานทึกคนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการ จัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูล
รายการทางธุรกิจ 
 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบติัตามระเบียบและข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ  เพื่อให้การจดัท าบญัชีและบนัทึกทางการเงินของบริษทัเป็นไปอย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์  เช่นเดียวกบัการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบอื่นๆของตน บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งยึดหลกัความซ่ือสัตย ์ปราศจากอคติ และความ
ซ่ือตรงในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล  โดยความซ่ือตรงดังกล่าวหมายถึงการไม่ยุ่งเก่ียวหับกิจกรรมท่ีผิดกฎมายหรือ ผิด
จริยธรรมดว้ย  ดงันั้น ESRE จึงไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือท าให้เขา้ใจผิดโดยเจตนาโดยเด็ดขาด 
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8.  นโยบายเกีย่วกบัการสนับสนุนกจิกรรมสาธารณะ 
 

การให้ความสนับสนุนต่อสังคมและชุมชน  
ESRE ถือเป็นหนา้ท่ีและนโยบายหลกัในการให้ความส าคญักบักิจกรรมเพื่อ 
1 การพฒันาสังคมชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งสร้างสรรคแ์ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ีดี 
2 สนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชน 
3 สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส ห่างไกลความเจริญให้เป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ พึ่งพา

ตนเองได ้ภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพียงดว้ยการเสรมสร้างทกัษะและพฒันาอาชีพให้แก่ชุมชนทัว่ไป 
4 ESRE จะให้การสนบัสนุนกิจกรรมของทอ้งถ่ินท่ี ESRE มีการด าเนินการธุรกิจ 

 

การให้ความสนับสนุนระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย 
1 ESRE ยึดมัน่ในประชาธิปไตย และส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติัหนา้ท่ีในการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
2 ESRE ไม่มีนโยบายท่ีจะให้การสนบัสนุนทางการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มแก่นกัการเมืองหรือพรรค

การเมืองใดๆเพ่ือผลประโยชน์ของนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ 
 

การสนับสนุนทางราชการ 
ESRE จะให้การสนบัสนุนกิจการท่ีอ้ือประโยชน์ต่อสาธารณชนของรัฐ โดยค านึงถึงทอ้งถ่ินท่ี ESRE มีการด าเนิน

ธุรกิจดว้ย 
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9.  นโยบายเกีย่วกบัของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 

9.1  บุคลากรของ ESRE รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบคุคลใดๆไดด้งัน้ี 
1 ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัควรไดต้ามกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
2 ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

(ก) รับจากญาติท่ีให้โดยเสน่หาตามฐานานุรูป 
(ข) รับจากบคุคลอืน่ท่ีมีมูลค่าไม่เกินสามพนับาท 
(ค) รับจากการใหใ้นลกัษณะให้กบับคุคลทัว่ไป 

 

9.2  กรณีการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศซ่ึงผูใ้ห้มิไดร้ะบใุห้เป็นของส่วนตวั หรือมีมูลค่าเกินกว่าสาม
พนับาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตวัหรือไม่  แต่จ าเป็นตอ้รับไวเ้พื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
บุคคล 

(1) ผูรั้บตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว และถา้ผูรั้บเป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือกรรมการให้รายงานต่อ
คณะกรรมการ ESRE 

(2) ถา้ผูบ้งัคบับญัชา หรือคณะกรรมการ ESRE เห็นว่าไม่มีเหตุผลท่ีจะอนุญาตให้ผูรั้บยึดถือไวเ้ป็นประโยชน์ส่วน
บุคคล ผูรั้บต้องส่งมอบให้กับผูบ้ังคบับัญชาเพื่อให้ตกเป็นของ ESRE ทันที และให้ผูบ้ ังคบับัญชาแจ้งเร่ืองให้ส านัก
กรรมการผูจ้ดัการเพื่อเป็นหลกัฐานของ ESRE ดว้ย 
 

9.3  การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปโดยธรรมจรรยาตามขอ้ 9.1(2) ถา้ผูรั้บไดรั้บมาแลว้โดยจ าอย่างย่ิงท่ี
ตอ้งรับไวเ้พื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล 

(1) ผูรั้บนั้นตอ้งแจง้รายละเอียดต่อกรรมการผูจ้ดัการโดยทนัที เพ่ือวินิจฉัย และถา้ผูรั้บเป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือ
กรรมการให้แจง้ต่อคณะกรรมการ ESRE 

(2) ถา้กรรมการผูจ้ดัการ หรือ คณะกรรมการ ESRE มีค  าส่ังว่าไม่สมควรรับก็ให้คืนแก่ผูใ้ห้โดยทนัที หากไม่สามารถ
คืนไดใ้ห้ผูรั้บส่งมอบเป็นสิทธิของ ESRE โดยเร็ว  และให้ส าเนาเร่ืองให้ส านักกรรมการผูจ้ดัการเพื่อเป็นหลกัฐานของ 
ESRE ดว้ย 
 

9.4 ห้ามบุคคลทุกระดบั และ/หรือ ครอบครัว เรียดร้องของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใดจากผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมา
ช่วง ผูค้า้/ผูข้าย ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ESRE ไม่ว่ากรณีใด  
 

9.5 ESRE ไม่สนบัสนุนให้ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ผูค้า้/ผูข้าย ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ESRE มอบของขวญั 
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคลากรทุกระดบั และ/หรือ ครอบครัว ซ่ึงอาจมีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ย
ความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัได ้แต่การมอบให้เลก็นอ้ยเก่ียวกบัธุรกิจของ ESRE หรือในช่วง
เทศกาลต่างๆท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบติั หรือมอบให้เล็กน้อยตามประเพณีนั้น ESRE ขอให้ทุกคนใช้ดุลยพินิจอย่างถูกตอ้ง
ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้  หากไม่แน่ใจก็ให้ขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาของตน 
 

9.6 ของขวญัท่ีมอบให้แก่ ESRE และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ส าคญัๆของ ESRE เช่น มีการลงนามสัญญาร่วมทุน
ต่างๆ ESRE อนุญาตให้บุคลากรทุกระดับรับแทน ESRE ได้ และให้ท าการรายงานถึงการได้มา ตลอดจนการจัดเก็บ
ของขวญัเหล่านั้น ว่าจดัเก็บไว ้ณ สถานท่ีใด ไปยงัส านกักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือทราบและจดัเก็บเป็นหลกัฐานของ ESRE 
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9.7 ในทางกลบักนั ESRE จะใชดุ้ลยพินิจอย่างถูกตอ้งในการให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรืประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลใดๆ ใน
ลกัษณะท่ีเกินสมควร หรือฟุ่ มเฟือย หรือสุรุ่ยสุร่าย หรือผิดขนาบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม หรือกฎหมายของประเทศ
ไทย หรือของทอ้งถ่ินท่ี ESRE ไปลงทุนดว้ย 
 

9.8  ESREจะไดเ้วียนเตือนให้มีการรายงานเก่ียวกบัการรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใดอยา่งสม ่าเสมอ และได้
แจง้ให้ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ผูค้า้/ผูข้าย ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ ESRE ทราบเก่ียวกบันโยบายน้ี
ดว้ย 
 

9.9 ค าจ ากดัความ 
(1) “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรับความบนัเทิง                การรับบริการ การ

รับการฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใด ในลกัษณะเดียวกนั 
(2) “การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใดจาก

ญาติ หรือจากบุคคลท่ีให้กนัในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือให้กนัตามมารยาท
ท่ีปฏิบติักนัในสังคม 

(3) “ญาติ” หมายความว่า ผูบุ้พการี ผูสื้บสันดาน พี่นอ้งร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเก่ียวกนั ลุง ป้า นา้ อา 
ผูบุ้พการี หรือผูสื้บสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรั้บบุตรบุญธรรม 
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10.  นโยบายเกีย่วกบัความลับของบริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

10.1 กรรมการ ฝ่ายจดัการ พนกังาน และผูป้ฏิบติังานสมทบ ในบางคร้ังจะตอ้งท างานกบัขอ้มูลและเอกสารท่ีไม่สมารถ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้และ/หรือ เป็นความลบัทางการคา้ เช่น ความลบัเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีดิน แบบแปลน แผนที่ ตวัเลข 
ซ่ึงถือเป็นสิทธิของ ESRE การปกป้องขอ้มูลประเภทน้ีมีความส าคญัอยา่งย่ิงต่อความส าเร็จของ ESRE ในอนาคต รวมทั้งมี
ความส าคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย ผู ้ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และ
ผูป้ฏิบติังานสมทบ มีหน้าท่ีตอ้งยอมรับพนัธะผูกพนัทางกฎหมาย และจรรยาบรรณท่ีจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลและเอกสารท่ี
เป็นความลบั หรือความลบัทางการคา้นั้นๆ เม่ือพน้จากหนา้ท่ีไปแลว้ 
 

10.2 ชั้นความลบัของขอ้มูล 
ข้อมูลความลบัทางการค้าซ่ึงเป็นขอ้มูลภายใน ESRE ต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้ร่ัวไหลออกไปภายนอกได้  

ความลบัของขอ้มูลเหล่านั้น อาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายขั้นตอนตามความส าเร็จจากนอ้ยไปหามาก เช่น ก าหนดขอ้มูลให้เป็น
ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูลลบั ขอ้มูลลบัมาก การใชข้อ้มูลภายในร่วมกนัตอ้งยูใ่นกรอบที่ถือเป็นหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีตนไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 
 

10.3 การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
ทุกขอ้มูลท่ีออกไปสู่สาธารณชนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรรมการผูจ้ดัการ โดยกรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูต้อบเอง 

หรือมอบหมายให้ผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นให้หรือผูต้อบ 
(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัผูร่้วมทุนอื่นๆจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูร่้วมทุนดว้ย 
(2) หน่วยงานกลางเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่สาธารณชน ไดแ้ก่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการ และแผนกการเงิน 
(3) หน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลมีหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้รายละเอียด และประสานขอ้มูลกบักรรมการผูจ้ดัการ และแผนก

การเงินก่อนมีการเผยแพร่ 
 

10.4 การแสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก 
ไม่เปิดเผยหรือแสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก ESRE เม่ือมีบุคคลภายนอกถามความเห็นของท่าน  ขอให้ท่าน

ถามตนเองก่อนว่าท่ามีหนา้ท่ีในการตอบค าถามเหล่านั้นหรือไม่  หากไม่มีหน้าท่ีขอให้ปฏิเสธการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
ดว้ยความสุภาพ และแนะน าให้สอบถามจาส านกักรรมการผูจ้ดัการโดยตรงต่อไป 
 
  



 

27 
 

11.  นโยบายเกีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
 

11.1 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการท่ีก าหนด มีหน้าท่ีต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

11.2 การให้ขอ้มูลภายใน 
ESRE เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตอ้งด าเนินการให้เกิดมีความเสมอภาค  และ

ยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั  และเพื่อป้องกนัการกระท าผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดบัของ ESRE และ
ครอบครัวทุกคนท่ีไดรั้บทราบ  หรืออาจไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ESRE จึงห้ามบุคคลดงักล่าว
น้ีท าการซ้ือขายหุ้นหรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายหุ้น ESRE ไม่ว่าจะดว้ยตนเอง หรือ
ผา่นนายหนา้ ในขณะท่ียงัครอบครองขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู ่ โดย ESRE และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยถือว่าเป็นการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือเก็งก าไร หรือสร้างความไดเ้ปรียบให้กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 

11.3 ขั้นตอนการป้องกนั เพื่อให้การปฏิบติัตามนโยบายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ESRE จะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) จ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
(2) จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีท างานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสารลบั 
(3) เป็นหนา้ท่ีของเจา้ของขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งก าชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนการ

รักษาความปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
 

11.4 บทลงโทษส าหรับการใชข้อ้มูลภายใน 
ผูฝ่้าฝืนจะถูกลงโทษทางวินบั และ/หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี 
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12.  นโยบายด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
 

12.1 บุคลการทุกระดบัตอ้งมีความมุ่งมัน่ มีจิตส านึกท่ีดี และมีความรับผิดชอบร่วมกนัต่อ ESRE ท่ีจะด าเนินการให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ภายใตน้โยบายและระบบการบริหารจดัการดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของ ESRE  
โดยต้องยึดถือและปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และแนวทางปฏิบติัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นเร่ือ
ดังกล่าว ให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และมีการปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  และด ารงอยูถ่าวรเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีดีตลอดไป ESRE จะกระท าทุกวิถีทางเยี่ยงผูด้  าเนินการ
ท่ีดี เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นสุขภาพ อนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มต่อพนกังานและทรัพยสิ์น
ของ ESRE ผูรั้บเหมา สาธารณชน และระบบนิเวศน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

12.2 เพื่อใหบ้รรลุเจตจ านงดงักล่าวในขอ้ 12.1 ESRE จะด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
12.2.1 มุ่งมัน่ให้ผูบ้ริหารให้ความส าคญัสูงสุดในการด าเนินงานท่ีถูกหลกัเกณฑด์า้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั 

และส่ิงแวดลอ้ม 
12.2.2 มุ่งมัน่ให้กิจกรรมและการด าเนินการต่างๆของ ESRE สอดคลอ้ง หรือมีมาตรฐานสูงกว่าขอ้ก าหนดกฎหมาย 

และขอ้บงัคบัอื่นๆดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม 
12.2.3 มุ่งมัน่ให้เกิดการส ารวจ วิเคราะห์ และควบคุม อนัตรายทั้งหมายท่ีอาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆของบริษทั โดย

ประสานระบบการจดัการดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม 
12.2.4 มุ่งมัน่ให้พนักงาน ESRE ไดรั้บการฝึกฝนอบรม และพฒันาจิตส านึกดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั 

และส่ิงแวดลอ้ม 
12.2.5 จดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั และการ

มีส่วนร่วมจากพนักงานทุกคนในการป้องกันและรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ สภาพการปฏิบัติงาน และสภาวะท่ีไม่
ปลอดภยั 

12.2.6 ป้องกนัให้เกิดโรคจากการท างาน และส่งเสริมให้พนกังาน ESRE มีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
12.2.7 ปรับปรุงผลการด าเนินงานดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ือง โดยการศึกษา

ขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีมีในการด าเนินการตั้งแต่แรกเร่ิม การสืบสวยอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง และ
การด าเนินการแกไ้ข 

12.2.8 มุ่งมัน่ในกิจกรรมต่างๆของ ESRE พฒันาแบบยัง่ยืนโดยใชท้รัพยากรธรรมชาติและผลิตของเสียนอ้ยท่ีสุด 
12.2.9 คดัเลือกผูร่้วมคา้และผูร่้วมทุนท่ียึดหลกัการปฏิบติัดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มท่ี

สอดคลอ้งกบั ESRE 
12.2.10 เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับเป้าหมายและผลการด าเนินการในเร่ืองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ

ส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชน 


