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สารจากประธานกรรมการ  

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มนีโยบายทีจ่ะสง่เสรมิธรรมาภบิาล
ขององคก์ร โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกจิตามหลกัการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ใหค้รอบคลุมความตอ้งการของกลุ่มผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัวถิแีห่งการสรา้งความสมดุลระหว่างธุรกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะน าไปสู่
ความเป็นองคก์รแห่งความยัง่ยนื 

บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้คีู่มอื “จรรยาบรรณธุรกจิ” เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิทั บนพืน้ฐานแห่งธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร 
เพื่อก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทจะตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามนโยบายและ
ขอ้ปฏบิตัทิีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจินี้อย่างเคร่งครดั รวมทัง้บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารทบทวน และตดิตาม
ผลการปฏบิตังิานตามคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

(นางสาวจรพีร จารุกรสกุล) 

ประธานคณะกรรมการ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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นิยาม 
บรษิทั  หมายถงึ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ  หมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี หมายถงึ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ และเจา้หนี้ ผูร้่วมทุน และพนัธมติรทาง
ธุรกจิ ภาครฐั ภาคเอกชน สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

ผูบ้รหิาร หมายถงึ พนกังานตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป 

พนกังาน หมายถงึ พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว พนกังานสญัญาจา้งพเิศษ 

บุคลากร 
ของบรษิทั 

หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทับรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด ์
พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การช่วยเหลอืทาง
การเมอืง 

หมายถงึ การช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืง ไม่ว่าเป็นการช่วยเหลอืด้าน
การเงิน เช่น การให้กู้เงิน หรือการบริจาคเงินแก่พรรคการเมือง หรือ การ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิง่ของหรือบริการแก่พรรคการเมอืง การ
โฆษณาสง่เสรมิสนบัสนุนพรรคการเมอืง การซือ้บตัรเขา้ชมงานทีจ่ดขึน้เพื่อระดม
ทุนหรือบรจิาคให้แก่พรรคการเมอืง การให้พนักงานเป็นตวัแทนบรษิัทไปร่วม
ด าเนินการเกีย่วกบัการรณรงคท์างการเมอืงของพรรคการเมอืง 

ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

หมายถงึ การด าเนินกจิกรรมใดๆ ที่อาจมผีลประโยชน์ส่วนตวั หรอืของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
เขา้มามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ  

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ หมายถงึ การติดสนิบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้ค ามัน่ 
เรยีกรอ้ง หรอืรบั (ในรปูตวัเงนิ/ทรพัยส์นิ) หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่ไม่เหมาะสมกบั 
เจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน คู่คา้ ลูกคา้ และผูม้สี่วนได้
เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรอื
ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ อนัเป็นการให้ได้มาเพื่อรกัษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน า
ธุรกจิใหก้บับรษิทั โดยเฉพาะ หรอืเพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใด
ที่ไม่เหมาะสมกบัธุรกจิ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ ประเพณีนิยม หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท าได้ 

ประเพณีนิยม หมายถงึ หลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัการด าเนินวถิชีวีติความเป็นอยู่ในสงัคม ตลอดจนจรรยา
มารยาทต่างๆ เทศกาล วนัส าคญั หรอืกจิกรรมทีม่กีารปฏบิตัสิบืเน่ืองกนัมา เป็น
เอกลกัษณ์ และ/หรอื มคีวามส าคญัทางสงัคม 
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1. แนวทางการด าเนินธรุกิจ 

จรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัใชส้ าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัททุกระดบัต าแหน่ง ไม่ว่า
บุคคลดงักล่าวจะไดล้งนามรบัทราบหรอืไม่ ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัไดต้ระหนักถึง
หลกัการของการประกอบธุรกจิทีด่ขีองบรษิทั และตระหนกัถงึความมชีือ่เสยีงในดา้นความซื่อสตัยส์จุรติว่าเป็น
สิง่ทีม่คี่าอย่างยิง่ต่อความส าเรจ็ของบรษิทั อกีทัง้ยงัส่งผลต่อความเจรญิกา้วหน้า ผลก าไรทางธุรกจิ ชื่อเสยีง 
ความดงีามและความเชื่อมัน่ของบรษิทั โดยรวมอกีดว้ย 
รวมทัง้ บรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 
123/5 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 ของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช) เรื่อง ก าหนดความรบัผดิชอบของผูท้ีใ่ห้
สนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืฉบบัปรบัปรุงในอนาคต (ถา้ม)ี 

1.1 วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ 

 วิสยัทศัน์  
เป็นผูน้ าในเอเชยี ดา้นธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน อย่างครบวงจร ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
และความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 พนัธกิจ  
1. การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร ดว้ยมาตรฐานระดบัโลก ทีเ่หมาะสมกบั

ความตอ้งการของลกูคา้ 
2. การขยายกลุ่มลกูคา้ในธุรกจิสาธารณูปโภคและธุรกจิพลงังาน รวมถงึการขยายไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองอืน่ 

เพื่อเพิม่ประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทัง้ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์เวยีดนาม (CLMV) 

3. พฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมถงึส่งเสรมิสภาพสิง่แวดลอ้มการท างานทีด่ ีเพื่อความกา้วหน้า 
ในอาชพีและสขุภาวะของพนกังาน 

4. การสรา้งและสนบัสนุนวฒันธรรมนวตักรรม (Innovative Culture) ในองคก์ร 
5. การสร้างคุณค่าให้กบัชุมชนและสิง่แวดล้อม ภายใต้การบริหารจดัการที่ยึดหลกัธรรมาภิบาล รวมทัง้  

กลยุทธก์ารพฒันาอย่างยัง่ยนื 

1.2 ค่านิยมองคก์ร  
ค่านิยมองคก์รของ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 เป็นหน่ึง (Champion) 
มุ่งมัน่ด าเนินการเพื่อสรา้งความส าเรจ็และผลลพัธท์ีม่ากยิง่ขึน้เพื่อความเป็นเลศิในธุรกจิ  

 ก้าวล า้ (Advance)  
มคีวามคดิรเิริม่ไม่หยุดนิ่งและท างานเชงิรุกในการจุดประกายสรา้งสรรค ์หรอืปรบัเปลีย่นแนวคดิวธิกีาร 
หรอืนวตักรรมใหม่ๆ ที่สามารถน าปฏบิตัไิด้จรงิ เพื่อพฒันาผลงานใหส้ามารถตอบโจทยค์วามต้องการ
ของลกูคา้และเป้าหมายองคก์ร 
 

 เปรือ่งปราชญ ์(Resourceful) 
มุ่งมัน่สรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในฐานะทีป่รกึษาเพื่อใหค้ าแนะน าและใหค้วามช่วยเหลอือย่างมอือาชพี 
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 คู่คิดจริงใจ (Partnership) 
สรา้งเสรมิความสมัพนัธร์ะยะยาวและความไวว้างใจในฐานะหุน้สว่นทางธุรกจิกบัลกูคา้ คู่คา้ รวมถงึสรา้ง
เสรมิความสมัพนัธอ์นัดภีายในองคก์รเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์รร่วมกนั 
 

 โปรง่ใส สุจริต (Integrity) 
ปลูกฝังและพฒันาความไวว้างใจและความเชื่อมัน่ของลูกค้าด้วยวฒันธรรมการท างานทีโ่ปร่งใส ยดึมัน่
ค ามัน่สญัญา มคีวามจรงิใจ ตรวจสอบได ้รวมถงึมจีรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม 

1.3 การปฏิบติัตามกฎหมาย 
วตัถุประสงคข์องบรษิทั คอื การท าธุรกจิโดยชอบดว้ยกฎหมายและต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่างๆ รวมทัง้

เคารพในสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันี้  
1. ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างเคร่งครดั 
2. ปฏบิตัติามนโยบาย “จรรยาบรรณ” ของบรษิทั  
3. มุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นธรรม  
4. ยดึมัน่ในการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีโดยปลกูฝังใหพ้นกังานมจีติส านึกทีด่ ี 
5. ค านึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์ร ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อ

สงัคม และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  
6. ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบและรกัษาประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคม  
7. สรา้งระบบงานทีเ่ขม้แขง็ เพื่อป้องกนัการทุจรติ ผ่านระบบการตรวจสอบภายใน  
8. ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทัว่ทัง้องค์กร มสี่วนร่วมในการต่อต้านการทุจรติ รายงาน

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารสือ่สารกนัอย่างมปีระสทิธผิล และสง่เสรมิคุณภาพชวีติในการ
ท างาน  

9. เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนไดเ้สยีไดม้ชี่องทางในการร้องเรยีน และรบัฟังความคดิเหน็ รวมทัง้มมีาตรการใน
การคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบาะแสดว้ย  

2. แนวปฎิบติัตามจรรยาบรรณบริษทั 

2.1 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บุคลากรของบรษิัท ต้องหลกีเลี่ยงการด าเนินกจิกรรมใดๆ ที่อาจมผีลต่อประโยชน์ส่วนตวั หรอืต่อบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง เขา้มามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจหรอืการปฏบิตัหิน้าที ่และสง่ผลกระทบต่อบรษิทั ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดแนวทาง
ปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(1) ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตวัหรอืผูอ้ื่น หรอืเป็นผู้ถอืหุน้ทีม่อี านาจครอบง าการจดัการ ซึง่อาจเป็นผลเสยีหายต่อ
บรษิทั ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

(2) หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 
(3) ในกรณีมีรายการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ต้องรายงานให้ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(4) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ในการเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน
อย่างเคร่งครดั 
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2.2 การใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้บุคลากรของบริษัท น าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน หรอืขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  ซึ่งบรษิัทไดก้ าหนด
แนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(1) ไม่ใชโ้อกาสจากการเป็นบุคลากรของบรษิทั น าขอ้มลูภายในทีส่ าคญัไปใชก้ารแสวงหาประโยชน์สว่นตน 
(2) ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัทางธรุกจิของบรษิทัต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แขง่ขนั แมห้ลงัพน้สภาพ

การเป็นบุคลากรของบรษิทัไปแลว้  
(3) ไม่ใช้ขอ้มูลภายในที่เป็นขอ้มูลส าคญัที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของตน หรอืให้

ขอ้มลูภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทั 
(4) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอื

เทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวขอ้งที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญั ซึ่ งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะ
เผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิทั จนกว่าบรษิทัจะได้
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยงัมิ ได้เปิดเผยแก่
สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการ
ด าเนินงานทางการเงนิของบรษิทั รายไตรมาสและประจ าปี  

2.3 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 บรษิทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม และก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของบรษิัทปฏบิตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างจรงิจงั ซึ่งบรษิัทได้ก าหนดแนวทางปฏบิตั ิตาม
นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไวด้งันี้  

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องไม่ด าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริต
คอร์รปัชัน่ การให้/รบัสนิบนทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั 
เพื่อน และคนรูจ้กั โดยมหีน้าทีป่ฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ คู่มอืการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณทางธุรกจิ รวมทัง้ระเบยีบและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัเกี่ยวกบัการรบั การให้
ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด รวมถงึค่าบรกิารตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทัง้นี้ การใหห้รอื
รบัของขวญัและการเลีย้งรบัรอง ต้องเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกจิหรอืตามประเพณีนิยมเท่านัน้ 
โดยมมีลูค่าทีเ่หมาะสม และตอ้งไม่สง่ผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืการด าเนินการ
ของบรษิทั 

(3) ส าหรบัการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของบริษัท ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทมีข ัน้ตอนการตรวจสอบ อนุมตัิ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสาร
หลกัฐานชดัเจนและสอดคล้องกบัระเบยีบของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรจิาคเพื่อการกุศลและเงนิ
สนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

(4) ส าหรบัการช่วยเหลอืทางการเมอืง บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นกลางทางการเมอืงโดยไม่เขา้ไปมี
ส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง หรอืผูม้อี านาจทางการเมอืงคนหนึ่งคนใด ไม่
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น าเงนิทุนหรอืทรพัยากรของบรษิทัไปใชส้นับสนุนไม่ว่าทางตรง หรอืทางออ้มแก่พรรคการเมอืง หรอื
นกัการเมอืงใดๆ 

(5) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัต้องไม่ใหส้นิบน หรอืรบัสนิบนในการด าเนินธุรกจิทุกชนิด
กบัคู่คา้ คู่สญัญา หน่วยงานภาครฐั หรอืหน่วยงานทีด่ าเนินธุรกจิกบับรษิทั โดยการจดัซือ้จดัจา้งต้อง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดไว้ 

(6) บริษัทมีกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ต่อนโยบายการต่อต้านการ  
ทุริตคอร์รปัชัน่ และมีนโยบายที่จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคคลที่ปฏเิสธการ
คอรร์ปัชัน่ แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

(7) บรษิัทจดัใหม้ขี ัน้ตอนในการเกบ็รกัษาเอกสารและบนัทกึต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยนืยนั
ความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงนิ ตลอดจนขัน้ตอนการปฏบิตัิเพื่อใหม้ัน่ใจว่าไม่มี
รายการใดทีไ่ม่ไดร้บัการบนัทกึ หรอืไม่สามารถอธบิายได ้หรอืรายการทีเ่ป็นเทจ็ 

(8) บรษิทัจดัใหม้ขี ัน้ตอนเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบญัชแีละการเกบ็
รกัษาข้อมูล ได้รบัการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสทิธิผลของกระบวนการตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และเพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่าการบนัทกึรายการทางการเงนิมหีลกัฐาน
อย่างเพยีงพอเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 

(9) บรษิัทจดัให้มกีารสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ และ
บทลงโทษหากไม่ปฏบิตัติามนโยบายนี้ 

(10) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท าที่อาจฝ่าฝืน
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ โดยบริษัทจดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและคุ้มครอง
ผูร้ายงานทีป่ลอดภยั เมื่อบุคคลต้องการแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส รวมทัง้เมื่อต้องการค าแนะน าเกีย่วกบั
การปฏบิตัติามมาตราการการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

(11) บรษิทัสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่และแนวปฏบิตัไิปยงับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทั
อื่นที่บรษิัทมอี านาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกจิ และผู้มสี่วนได้เสยี รวมทัง้สาธารณชน ผ่านช่อง
ทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย เพื่อทราบและน านโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตั ิ

(12) ส่วนตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเดน็ที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(13) บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทัว่ทัง้องคก์รเป็นประจ าทุกปี 

2.4 การรบัและให้ของขวญั หรอืผลประโยชน์อ่ืนใด  
บรษิทัก าหนดการรบัและการให้ของขวญั หรอืผลประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนด โดยต้องมมีูลค่าที่

เหมาะสม และไม่สรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ม่เหมาะสม ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(1) การรบัของขวญั หรอืประโยชน์อื่นใด 
1.1 ห้ามมใิหบุ้คลากรของบรษิัท รบั ขอรบัเรี่ยไรซึ่งของขวญั การเลี้ยงรบัรอง การให้บรกิาร การ

สนบัสนุนทางการเงนิ รางวลัใดๆ จากคู่คา้ เจา้หนี้ หรอืกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั  
1.2 การขอสนับสนุนในรูปเงนิหรอืของขวญัสามารถกระท าไดใ้นรปูองคก์รกบัองคก์ร โดยต้องไดร้บั

การลงนามอนุมตัจิากกรรมการผูม้อี านาจลงนามเท่านัน้ 
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1.3 ความในขอ้ 1.1 และ 1.2 ขา้งตน้ไม่น ามาใชบ้งัคบัในโอกาส หรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่
คนทัว่ไปพึงปฏิบตัิต่อกนั โดยของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดนัน้ต้องมรีาคาหรือมูลค่าไม่เกนิ 
3,000 บาท และ/หรอืมคีวามจ าเป็นทีต่้องรกัษาสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างบุคคล หรอืระหว่าง
องคก์ร 

1.4 ก าหนดใหผู้บ้รหิารเป็นผูแ้ทนองคก์รในการรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใด และน าส่งบุคคลซึง่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด 

1.5 ความในขอ้ 1.4 ขา้งตน้ไม่น ามาใชบ้งัคบักบั  
(ก)  การรบัของช าร่วยในช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม โดยพนกังานสามารถรบัของช าร่วย

ทีม่มีูลค่าไม่เกนิ 500 บาท เช่น พวงกุญแจ ปฏทินิ สมุดบนัทกึ เป็นต้น ทีม่ตีราสญัลกัษณ์
ขององคก์รนัน้ระบุไว ้หรอื  

(ข)  กรณีมีเหตุสุดวิสยั โดยอนุโลมให้พนักงานที่ต าแหน่งต ่ากว่าผู้บริหาร 1 ขัน้ เป็นผู้แทน 
รบัมอบ และตอ้งรายงานต่อผูบ้รหิารใหร้บัทราบในทนัท ี 

 

1.6 เพื่อสรา้งบรรทดัฐานทีด่ใีนการด าเนินธุรกจิ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการงดรบัของขวญัในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และโอกาสอื่นใดใหแ้ก่ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั  

(2) การใหข้องขวญั หรอืประโยชน์อืน่ใด:  
2.1 การให้ของขวญัก าหนดให้ในโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทัว่ไปพงึปฏบิตัิต่อกนั 

โดยของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดนัน้ บรษิทัเป็นผูด้ าเนินการจดัหาซึง่ก าหนดราคาหรอืมลูค่าไม่
เกนิ 3,000 บาท และจดัใหม้กีารส ารวจ/ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนด าเนินการ เพื่อป้องกนั
การน าไปสูก่ารทุจรติและคอรร์ปัชัน่  

2.2 ก าหนดใหผู้บ้รหิารเป็นผูแ้ทนองคก์ร ในการมอบของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใด  
2.3 การใหข้องขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดในโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมทีค่นทัว่ไปพงึปฏบิตัิ

ต่อกนั ซึง่มรีาคาหรอืมูลค่าไม่เกนิ 3,000 บาท ใหเ้ป็นอ านาจพจิารณาอนุมตัขิองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายขึน้ไป 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องให้ของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสเทศกาลอันเป็น
ประเพณีนิยมที่คนทัว่ไปพงึปฏบิตัต่ิอกนั ซึ่งมรีาคาหรอืมูลค่าเกนิ 3,000 บาท ให้เป็นอ านาจ
พจิารณาอนุมตัขิองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

ทัง้นี้ การอนุมตักิารใหด้งักล่าวตอ้งไม่เกนิวงเงนิงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัส าหรบัปีนัน้ๆ 

(3) การบรจิาค 
3.1. เงนิบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนับสนุน : การให/้รบัเงนิบรจิาค เงนิเรีย่ไร ต้องเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูก
น าไปใช ้เพื่อเป็นขอ้อา้งในการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3.2. การอนุมตัิการให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปตามหนังสอือ านาจ
อนุมตัขิองบรษิทั (IPOA) ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
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 2.5 การช่วยเหลือทางการเมือง 
บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นกลางทางการเมอืง โดยไม่เขา้ไปมสีว่นร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรค

การเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด รวมทัง้สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทยึดมัน่ในระบบ
ประชาธปิไตย และใชส้ทิธขิองตนเองในฐานะพลเมอืงดตีามกฎหมาย ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(1) บรษิทัเป็นกลางทางการเมอืง โดยไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง 
หรอืผูม้อี านาจทางการเมอืงคนหนึ่งคนใด ไม่ว่าระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 

(2) บรษิทัไม่น าเงนิทุนหรอืทรพัยากรของบรษิทั ไปใชส้นบัสนุน ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มแก่พรรคการเมอืง 
หรอืนกัการเมอืงใดๆ 

(3) สนบัสนุนใหบุ้คลากรของบรษิทัใชส้ทิธขิองตนในฐานะพลเมอืงดตีามกฎหมาย 

2.6 การปกป้อง ดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบริษทั 
บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทใช้ทรพัย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ช่วยกนั

ระมดัระวงัและป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิัท โดยมใิหเ้สยีหายหรอืสูญหาย รวมทัง้ไม่น าสิง่ของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรอื
ทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั หรอืเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่นทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(1) ใชท้รพัยส์นิของบรษิทั อย่างประหยดั และใหเ้กดิประโยชน์อย่างเตม็ที ่
(2) ดแูลรกัษาและปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทั ไม่ใหเ้สยีหายหรอืสญูหาย 
(3) ไม่น าสิง่ของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรอืทรพัยส์นิของบรษิทั ไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั 

2.7 การจดัท า และการเกบ็รกัษาข้อมูล  
บริษัทก าหนดให้บุคลากรของบริษัทให้ความส าคญักบัการจดัการขอ้มูลภายในองค์กร โดยการจดัท าและ

รายงานขอ้มูลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรอืกฎหมายทีก่ าหนด ส่วนการเกบ็รกัษาขอ้มูลจะต้องด า เนินการใหอ้ยู่ใน
สภาพทีป่ลอดภยั และสามารถน ามาใชอ้า้งองิได ้ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(1) จะต้องจดัท าและรายงานเอกสารต่างๆ ใหถู้กต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และเป็นไปตามมาตรฐาน หรอื
กฎหมายทีก่ าหนด 

(2) ห้ามกระท าการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข หรือบันทึกด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อ
เปลีย่นแปลงหนังสอื รายงาน หรอืเอกสารของบรษิทั เช่น การบดิเบอืนผลการด าเนินงาน การบนัทกึ
บญัชใีหผ้ดิไปจากความเป็นจรงิโดยเจตนา เป็นตน้ 

(3) เกบ็รกัษาขอ้มลูตามก าหนดเวลา ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.8 ทรพัยสิ์นทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรษิัทมนีโยบายชดัเจนที่จะไม่กระท าการใดๆ ที่จะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา รวมทัง้ก าหนดให้

บุคลากรของบรษิทัใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างถูกต้อง และมคีวามปลอดภยัตามระเบยีบในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(1) บุคลากรของบริษัทจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร หรอืเครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และทรพัย์สนิปัญญาด้านอื่นทีก่ฎหมาย
ก าหนด 
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(2) บุคลากรของบรษิทัต้องปฎบิตังิาน โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้อง ซึง่โปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านัน้ 
เพื่อป้องกนัการใชซ้อฟแวรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์

(3) ปฎิบตัิตามขอ้ก าหนดของบรษิัท ในการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นไปตาม
กฎหมายคอมพวิเตอร์ กฎหมายลขิสทิธิ ์หรอืกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และป้องกนัมใิห้เกดิความ
เสยีหายต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

(4) ห้ามกระท าการอนัเป็นการละเลย หรอืเอื้ออ านวยแก่บุคคลใดๆ ที่จะเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์ หรอื
เขา้ถงึ หรอืรบกวน ระบบคอมพวิเตอร ์ขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ขอ้มูลจราจรคอมพวิเตอรข์องบรษิทั โดยมิ
ชอบ หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั หรอืจงใจ สนบัสนุน ยนิยอมใหเ้กดิขึน้ หรอืมอียู่ซึง่การกระท า
ผดิของผูใ้หบ้รกิาร ตามกฎหมายคอมพวิเตอร ์หรอืกฎหมายลขิสทิธิ ์หรอืกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.9 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชน โดยมคีวามต้องการทีจ่ะสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทยีม

กนัทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร โดยบรษิัทจะไม่ท าการใดทีเ่ป็นการละเมดิสทิธเิสรภีาพของบุคคลทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม รวมทัง้สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้  

(1) จดัใหม้กีารดูแลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่
สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ (Child Labour) 

(2) ให้ความเคารพนับถือและปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย ์ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สภาพร่างกาย 
ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มกีารเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสทิธิมนุษยชน
ภายในบรษิทั  

(3) ส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล และคุม้ครองสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธอินัเกดิจาก
การด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหไ้ม่ต ่ากว่าอตัราทีก่ฎหมายก าหนด เป็นตน้ 

2.10 การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย  
บริษัทตระหนักถึงความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกจิของ

บรษิทัยงัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

(1) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนักงาน 
บรษิทัตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัทีม่คีุณค่ายิง่ 

จงึเป็นนโยบายของบรษิัท ที่จะให้การปฏบิตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ
แต่งตัง้ โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึมหีลกัปฏบิตั ิดงันี้ 

1)  ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
2)  ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทัง้มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนกังาน และ

ใหค้วามส าคญัในดา้นการดแูลสวสัดกิารของพนกังาน 
3)  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 
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4)  ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึและ
สม ่าเสมอ เพื่อพฒันาความสามารถของพนกังานใหพ้รอ้มรองรบัการเตบิโตขององคก์ร 

5)  การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสจุรติใจ และ
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

6)  รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 
7)  ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 

(2)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 
บรษิัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคอืเจ้าของกจิการจงึให้ความส าคญั โดยก าหนดนโยบายในการปฏบิตัิต่อ  

ผูถ้อืหุน้ดงันี้ 
1)  ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ตลอดจนตัดสนิใจด าเนินการใด ๆ ตามหลกัการของ

วชิาชพี ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2)  น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงนิ การบญัช ีและ
รายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3)  แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในดา้นบวก
และดา้นลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุผลเพยีงพอ 

4)  ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยงัมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั 

(3)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกค้า 
บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของลกูคา้ จงึไดก้ าหนดนโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ดงันี้ 
1)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดแูลในเรื่องกระบวนการผลติ ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถงึใหค้วามส าคญัในการ

ปรบัปรุงและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ และการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้อยู่เสมอ 
2)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดแูลการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หไ้วก้บัลกูคา้อย่างเคร่งครดั และดว้ย

ความซื่อสตัยส์จุรติเอาใจใส ่และสม ่าเสมอ 
3)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดแูลรกัษาขอ้มลูความลบัของลกูคา้เสมอืนเป็นความลบัของบรษิทั และ

ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
4)  เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภยัและสุขอนามยัของลูกค้า รวมทัง้การแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่

ลกูคา้รอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้แนะน า โดยบรษิทัจะส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ในสนิคา้และบรกิาร
ของบรษิทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ แลว้น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุง แกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ ต่อไป 

(4)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรอื เจ้าหน้ี 
บรษิทัมนีโยบายใหพ้นกังานปฏบิตัิต่อคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอา

รดัเอาเปรยีบคู่คา้ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
ทัง้สองฝ่าย หลกีเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้อยู่บ น
พืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1)  ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ 
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2)  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรบั หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้อง
เปิดเผยรายละเอยีดต่อคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

3)  ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้
ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4)  บริษัทให้ความส าคญัต่อเจ้าหนี้เสมอืนคู่ค้าที่มคีวามส าคญัยิง่ ดงันัน้ จึงมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัิให้
สอดคล้องกับข้อผูกพันทัง้หลายตามสญัญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือ
ขอ้เทจ็จรงิ อนัจะท าใหเ้จา้หนี้เกดิความเสยีหายและหากมเีหตุอนัจะท าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัิตาม
ขอ้ผกูพนัในสญัญา บรษิทัจะแจง้เจา้หนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซึง่รวมถงึ
เงื่อนไขค ้าประกนั การบรหิารเงนิทุน และการผดินดัช าระหนี้ร่วมกนั 

5)  บรษิทัมนีโยบายและระเบยีบปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจา้ง ในการคดัเลอืกคู่คา้หรอืผูร้บัเหมา โดยมกีาร
ประเมนิแบ่งตามประเภทผูจ้ าหน่ายสนิคา้ และผู้รบัจ้าง/รบัเหมาตามระเบยีบปฏบิตัิการประเมนิ
ผู้ขายโดยก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคู่ค้าหรือผู้ร ับเหมาและน ามาใช้ในการ
พจิารณาคดัเลอืกคู่คา้โดยจะมกีารประเมนิและพจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑด์งักล่าวปีละ 1 ครัง้ 

6)  บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นโดยจะจดัซื้อจดัจ้างจากผู้ร ับเหมาหรือผู้จดั
จ าหน่าย จากบรษิทัในทอ้งถิน่ทีม่คีุณภาพ 

(5)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่ง 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมดิความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการค้า

ของคู่แขง่ขนัดว้ยวธิฉ้ีอฉล จงึก าหนดหลกันโยบาย ดงันี้ 
1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี
2) ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 
3) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

(6)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสงัคมและ/หรอื ชุมชน 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่การปฏบิตัตินเป็น

พลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น โดยบรษิทัจะมุ่งมัน่ในการพฒันา
ส่งเสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัตัง้อยู่ใหม้คีุณภาพดขีึน้พรอ้มๆ กบั
การเติบโตของบริษัท และมีนโยบายที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในสงัคม ชุมชน และ
บรเิวณใกลเ้คยีงทัง้ในดา้นการศกึษา การดแูลรกัษาความปลอดภยั และอื่นๆ 

(7)  นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 
การใหบ้รกิารน ้าซึง่เป็นธุรกจิของบรษิทั ควบคู่ไปกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐานระบบ

การจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่
เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มคีวาม
ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ 

(8) นโยบายเก่ียวกบัภาครฐั 
  บรษิทัก าหนดใหก้ารท าธุรกรรมกบัรฐัจะต้องปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งใน
แต่ละท้องถิน่อย่างเคร่งครดั และต้องไม่กระท าการใดๆ ที่อาจจูงใจใหพ้นักงานในหน่วยงานราชการมกีาร
ด าเนินการทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมาะสม  
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2.11 ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

(1) สิง่แวดลอ้ม 
บรษิัทมนีโยบายด้านการคุ้มครองสิง่แวดล้อม โดยที่ผ่านมาบรษิัทมกีารบรหิารจดัการ โดยค านึงถงึ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเช่น การส ารวจและประเมินผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มก่อนการก่อสรา้งอย่างเขม้งวด มกีารวางระบบและระเบยีบในการด าเนินงาน ไม่ใหส้รา้งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมีการใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานสากล ISO 14001 มาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยมี
การน าผลพลอยไดห้รอืของเหลอืจากการผลิตกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด รวมทัง้มกีารบ าบดัของเสยี
จากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

(2) ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
บรษิทัก าหนดนโยบายทีส่นับสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยัและมสีุขอนามยัในสถานที่

ท างานที่ด ีบรษิัทมุ่งเน้นการป้องกนัอุบตัิเหตุที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสรมิสร้างให้
พนักงานมีจติส านึกด้านความปลอดภัย อีกทัง้มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมี
สุขภาพอนามยัที่ด ี(และไม่ท าการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามยัแก่ลูกค้าหรอืผู้รบับรกิาร) รวมถึงดูแล
สถานทีท่ างานใหถู้กสขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 

2.12 การแจ้งเบาะแส 
บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานและผู้มสี่วนได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรยีนกรณี

เกีย่วกบัการทุจรติ หรอืการกระท าใดอนัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัไดโ้ดยตรง โดยสง่จดหมายตามดา้นล่างนี้ 

(1) จดหมายอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ Email : auditcommittee@wha-up.com 
(2) จดหมายอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  Email : ceo@wha-up.com 
(3) เวบ็ไซตบ์รษิทั www.wha-up.com 
(4) กล่องแสดงความคดิเหน็ ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 

ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ทีร่ว่มสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของบรษิทั โดยจะ
ไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืก่อใหเ้กดิใหผ้ลในทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ แมว้่าการกระท านัน้จะท าให้
บรษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิกต็าม 

3. การดแูลให้มีการปฏิบติัตามและการทบทวน 
3.1. บรษิทัก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนทีจ่ะต้อง

รบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจินี้อย่างเคร่งครดั 
มใิช่การปฏบิตัติามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งองิว่าไม่ทราบแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดขึน้โดยผูบ้รหิารทุก
ระดบัในองค์กรจะต้องดูแลรบัผดิชอบ และถือเป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะด าเนินการใหพ้นักงานภายใต้สาย
บงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัอย่างจรงิจงั 
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