ความรู ้ของท่าน คือความมุ่งมัน� ของเรา

คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ
Code of Conduct
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด เป็นการประมวล
แบบแผน ขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมที่พนักงานทุกคนของบริษัท พึงใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในวิถีทางเดียวกัน
1. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษั ท ยึ ด มั่ น ให้ พ นั ก งานทุ ก คนเคารพและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอย่ างเคร่ งครั ด ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้งการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนตาม
กฎหมาย และมาตรฐานสากล โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติ ต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายของบริษัทอย่างเป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการรักษาสิทธิมนุษยชนของพนักงานตามที่
กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม
แนวปฏิบัติ
ให้ความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย
จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม และการให้สิทธิเท่าเทียมต่อ
คนพิการ
1. ดูแล รักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นส่วนบุคคลสู่สาธารณชน ก่อนได้รับความ
เห็นชอบจากผู้นั้น
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ดำเนินธุรกิจ
3. ให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
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4. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. ผู้ ก ระทำการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป็ น การกระทำที่ ผิ ด จรรยาบรรณของบริษั ท จะต้ อ งได้ รับ การ
พิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้น
ผิดกฎหมาย
2. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การดำเนินธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า
คู่แข่งทางการค้า หน่วยราชการ ตลอดจน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้ น บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบาย
การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ” เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรขึ้ น ซึ่ งได้ เผยแพร่ผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท เพื่ อ ให้
พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทกำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ทุกคน มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จะไม่มีการเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์ รัปชัน
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือ คนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง บริษัทจัดทำ
นโยบาย และขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครอง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร
ให้กับบริษัท โดยนโยบายทั้งสองได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ดำเนินการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดังนี้
- แจ้งผ่านช่องทางกล่องแสดงความคิดเห็นของบริษัท ณ จุดบริเวณหน้าห้องผู้บริหาร ชั้น 3 ของบริษัท
- แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของ “ฝ่ายบริหาร” มาที่ อีเมล์: thidathip@netenergy-tech.com
- จดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายบุคคล” หรือ “ฝ่ายบริหาร” มายัง
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ที่อยู่: บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
44/99 ม. 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องของ
กฎหมาย และจริยธรรมโดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะส่งผล
กระทบในการตัดสินใจใดๆต่อบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรพิจารณาแนวทางในการ
ปฏิบัติในนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
5. การรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน และการให้
ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกอันจะนำมาซึ่งผลเสียหายที่จะเกิดต่อธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการเก็บรักษาข้อมูลภายในบริษัทไว้เป็นความลับ
โดยได้จัดทำนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติในนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ
การใช้ข้อมูลภายใน และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
6. การเปิดเผย และการสื่อสารข้อมูล
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทควรเปิดเผยข้อมูล และสื่อสารข้อมูลของบริษัทด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจน เท่าเทียมกัน การสื่อสารทางการตลาดในการดำเนินธุรกิ จของบริษัท และการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์จะต้องกระทำด้วยความเหมาะสม ถูกต้องตามความเป็นจริง
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แนวปฏิบัติ
1. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบใดๆ ต่อบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย ต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจโดยตรง
ในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ
2. การเปิดเผยข้อมูลจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย
3. ห้ามใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับการบริการของคู่แข่ง
4. ไม่ น ำเสนอสิ่ ง ที่ อ าจทำให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ในสั ง คม เช่ น สถาบั น ชาติ สถาบั น ศาสนา สถาบั น
พระมหากษัตริย์ การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเรื่องเพศ หรือเรื่องที่
ขัดต่อศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. ในกรณีที่พบข้อมูล ข่าวสารที่กล่าวพาดพิงถึงบริษัท หรือการปฏิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
บริษัท หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทอย่างไม่เหมาะสม ให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้บังคับบัญชาทันที
7.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
โดยบริษัทส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทให้มี
ความสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
1. บริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุม และป้องกันการสูญเสี ยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความ
เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
2. บริษั ท จะดำเนิ นการด้ านความปลอดภั ยทุ กวิถี ท าง เพื่ อ ให้เกิด ความปลอดภั ย แก่ชี วิต และสุ ขภาพ
อนามัยของพนักงาน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของบริษัท
3. บริษัทถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามขั้นตอน หรือ กระบวนการต่างๆ อย่างเคร่งครัด
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานอย่างมีระบบ และถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ป้องกันการ
สูญเสีย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
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5. ผู้บ ริห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายความปลอดภั ย นโยบาย กฎระเบี ย บ
ข้อกำหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท ว่าด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
บริษัทจะทบทวนและประเมินระบบการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อนำมาวางแผนในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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