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จรรยาบรรณในการดาํเนินธ ุรกจิของบริษัท (Code of Conduct) 
ของ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ  ยูทลิ ิต ีส์้ แอนด์ พาวเวอร์  จาํกัด (มหาชน) 

1. นโยบาย 

จรรยาบรรณของบริษัท ใช้สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุก
ระดบัไม่ว่าบคุคลดงักลา่วจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ 

2. การปฏิบัตติามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ การทําธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่าง ๆ และเคารพ
ในสิทธิของผู้ ค้าหรือคู่ค้า และลกูค้าของบริษัท 

3. จรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

3.1 การปฏิบัตตินตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาํสั่งต่างๆ  ของบริษัท 

จรรยาบรรณนีเ้ป็นส่วนท่ีเพ่ิมขึน้จากระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่อ่ืน  ๆของบริษัท หากข้อความในระเบียบข้อบงัคบั 
ประกาศ หรือคําสัง่ใด  ๆขดัแย้งกบัข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนีแ้ทน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท ต้องปฏิบติัตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสัง่ต่างๆ 
ของบริษัท และของผู้บงัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กล่าวคือ 

3.1.1 ต้องสนบัสนนุนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ ข้อตกลง ประกาศ หรือหนงัสือเวียน
ของบริษัท ซึง่ประกาศให้พนกังานทกุคนทราบโดยเคร่งครัด 

3.1.2 ต้องปฏิบติังานในหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สุจริตและเท่ียงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตกุารณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง และทรัพย์สินของบริษัทโดยเร็ว 

3.1.3 ต้องสภุาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือต่อผู้ ร่วมงาน 

3.1.4 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความตัง้ใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท 
เพ่ือเป็นแบบอย่างอนัดีให้แก่พนกังานโดยทัว่ไป เพ่ือให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถกูต้อง
ตามครรลองธรรม 

3.1.5 ต้องรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์และความลบัของบริษัท ของลกูค้า หรือท่ีเก่ียวกบักิจการใดๆ ท่ีบริษัทไม่พงึ
เปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ อันเก่ียวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของบริษัท 
จะต้องกระทําตามแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมท่ีได้รับอนุญาตเท่านัน้ และต้องกระทําด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาท่ีเป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้น
สภาพของพนกังานของบริษัท พนกังานทกุคนตกลงจะรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัดงักล่าวข้างต้นไว้
เป็นความลบั หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมลูดงักล่าวในเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือจากการ
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ปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัท พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทตามท่ี
เกิดขึน้จริงทกุประการ 

3.1.6 ต้องช่วยกันระมดัระวงัและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสญูหายไม่ว่าจากบคุคล
หรือจากภัยพิบัติใดๆ เท่าท่ีสามารถจะทําได้อย่างเต็มท่ี รวมทัง้ไม่นําสิ่งของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือ
ทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตวัหรือเพ่ือประโยชน์ของผู้อื่นท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

3.1.7 บริหารงานโดยยึดมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคณุธรรมและจริยธรรมในทกุระดบั
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดแูลและจดัการแก้ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ใน
บริษัท 

3.1.8 ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างใกล้ชิด มีความยติุธรรม ไม่มีอคติ 

3.1.9 ต้องพร้อมท่ีจะทํางานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

3.1.10 ต้องปฏิบติัตาม ตลอดจนต้องสนบัสนนุ และช่วยควบคมุกํากบัพนกังานในบงัคบับญัชาให้ปฏิบติัตาม
ระเบียบ วินยั และข้อกําหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์  ข้อมลูจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายตอ่ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัท 

3.2 ข้อไม่พงึปฏิบัต  ิ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททกุคน พงึงดเว้นไม่ปฏิบตัิหรือประพฤติตนไปในทางท่ีจะนําไปสูค่วาม
เส่ือมเสียของบริษัท และของตนเอง กล่าวคือ 

3.2.1 ใช้เวลาทํางานของบริษัทไปทําอย่างอ่ืน หรือใช้ประโยชน์ส่วนตวั 

3.2.2 ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์
ส่วนตวัหรือผู้ อ่ืน หรือเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจครอบงําการจดัการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม 

3.2.3 ประพฤติตนไปในทางท่ีอาจทําให้เสื่อมเสียต่อตําแหน่งหน้าท่ีและเกียรติคณุของบริษัท 

3.2.4 แจ้งหรือใช้ข้อความท่ีเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรแจ้งต่อบริษัท 

3.2.5 ทํางานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระทําการใดๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง
เพ่ือให้งานลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 
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3.2.6 ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่น ซึ่งอาจจะเป็นผล
เสียหายตอ่บริษัทไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อม 

3.2.7 ขดัขวาง หรือกระทําการใดๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตัิงานโดยชอบของผู้ มีอํานาจหน้าท่ีในบริษัท 
หรือออกคําสัง่ใดๆ ให้พนกังานปฏิบตัิในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 

3.2.8 ทําผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาอนัส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่
ก็ตาม 

3.2.9 เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้ อ่ืน ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็
ตาม 

3.2.10 เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากลกูค้า ผู้ ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบคุคลอ่ืนใด ท่ี
ทําธุรกิจกับบริษัท หรือการเลีย้งรับรอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวญัตาม
ประเพณีนิยม หรือการเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอนันํามาซึ่ง
ช่ือเสียงทางการค้า เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม 

3.2.11 ให้สินบน และ/หรือการกระทําใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ/หรือการคอร์รัปชัน่ ไม่ว่า
โดยตรงหรือผ่านบคุคลท่ีสาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถกูต้องต่อตวัแทนของรัฐ ลกูค้าหรือคู่ค้า ซึง่
นบัวา่เป็นการขดัแย้งตอ่นโยบายของบริษัท 

3.2.12 กระทําการเพ่ิมเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในบนัทึกหรือข้อมลูใดๆ เพ่ือเปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการดําเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพ่ือ
จดุประสงค์ใดๆ ก็ตาม 

3.2.13 ชําระเงิน หรือจดัการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทําให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการชําระเงิน หรือการ
จดัการทางธุรกิจนัน้ๆ มีจดุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ท่ีได้ระบใุนเอกสารเพ่ือการชําระเงิน
หรือการจดัการทางธุรกิจ 

3.2.14 เป็นบคุคลท่ีมีหนีสิ้นล้นพ้นตวั หรือมีเหตผุลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สนันิษฐานได้ว่ามีหนีส้ิน
ล้นพ้นตวั 

3.2.15 ไม่รักษาข้อมลูทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือท่ีบริษัทได้มาจากการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังาน 

3.2.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

3.2.17 กระทําการใดๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

3.2.18 ให้หน่วยงานท่ีไม่ใช่สายจดัซือ้ขอการสนบัสนุนจากผู้ ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องขอการ
สนบัสนนุดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่างๆ หารือกับสายจดัซือ้เพ่ือเป็นผู้ รับผิดชอบ
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ดําเนินการ ยกเว้น การจดักิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจ
เป็นผู้ รับผิดชอบ) 

3.2.19 กระทําการอนัเป็นการละเลย หรือเอือ้อํานวยแก่บุคคลใดๆ ท่ีจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง 
หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนบัสนนุ ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งการกระทําผิดของผู้
ให้บริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3.2.20 ใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนในการซือ้หรือขายหุ้ นของบริษัท หรือให้ข้อมูล
ภายในแก่บคุคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท 

4. ขัน้ตอนการลงโทษทางวนิ ัย 

4.1 การฝ่าฝืนท่ีไม่ร้ายแรง:  บคุคลดงักล่าวจะได้รับหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งจะระบลุกัษณะ
ของการฝ่าฝืนรวมทัง้มลูเหตท่ีุอาศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยให้โอกาสบคุคลดงักล่าวโต้แย้งข้อ
กล่าวหาดงักลา่วต่อผู้บงัคบับญัชา หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ท่ีสอง หรือบคุคลดงักล่าวไม่แก้ไขความผิด
จากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามท่ีได้รับหนังสือเตือนนัน้ บุคคลดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่าง
เคร่งครัด ซึง่อาจรวมถึงการเลิกจ้างได้ 

4.2 การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดงัต่อไปนี ้เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิดเผย
ข้อมลูความลบั หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ต่อบคุคลท่ีสาม และการกระทําใดๆ ท่ีเส่ือมเสียต่อ
เกียรติคุณของบริษัท  หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล  การหารือ หรือเอกสารสําคัญใดๆ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จําเป็นต้องออกหนังสือ
เตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

 


