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                นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  
 

             บริษทัฯ กาํหนดแนวโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการดงันี�  

1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหนา้ที� ความรับผดิชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษทั

แลว้อาจมีการแต่งตั�งคณะกรรมการคณะอื�นได ้นอกจากนี�  ให้มีการกาํหนดบทบาท หนา้ที� และ

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและ

เพียงพอในเวลาที�เหมาะสม 

4. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในดา้นความเสี�ยง ใหมี้การประเมิน วางกล

ยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเสี�ยงอยา่งเหมาะสมและสมํ�าเสมอ 

5. สร้างสํานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผูบ้ริหารและ

พนกังาน 
 

             บริษทัฯ ไดด้าํเนินนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ตามแนวทางที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

      บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกๆคน อยา่งเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิ 

ในการรับทราบขอ้มูลผลการดาํเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไรสิทธิการ

เข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  นอกจากนี� ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันตามที�กาํหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง และเพื�อเป็นการให้ความมั�นใจว่าผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่า

เทียมกนั บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกระบวนการประชุมผูที้�ถือหุ้นที�โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ มีมาตราการดูแล

การใชข้อ้มูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทาํรายการระหวา่งกนัรวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลที�เพียงพอ 
       

                  ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราวบริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั�งขอ้มูลประกอบการ 

ประชุมในวาระต่างๆ อยา่งเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นทราบในทนัทีที�แลว้เสร็จ  หรือจดัส่งหนงัสือเชิญล่วงหนา้ไม่

น้อยกว่า �� วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือเชิญประชุมจะแจง้รายละเอียดให้ผูถื้อหุ้นนําเอกสารที�

จาํเป็นมาให้ครบถว้นในวนัประชุมผูถื้อหุ้น  เพื�อรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น  ส่วนในวนั

ประชุม  ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหนา้ไดก่้อนการประชุม � ชั�วโมง 
 

การประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั� ง  ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้้วยตนเองสามารถแต่งตั�งกรรมการ

อิสระอยา่งนอ้ย � ท่านเป็นผูรั้บมอบอาํนาจเขา้ร่วมประชุมแทนซึ� งไดแ้จง้ขอ้ความไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม  

นอกจากนี�บริษทัฯ ยงัไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยจดัเตรียมห้อง

ประชุมที�เขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสมรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ  และในกรณีที�ผูถื้อ

หุน้ไม่สามารถประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ประชุมลงมติแทนได ้
       

ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการบริษทัทุกท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการชุดยอ่ย เขา้ร่วมประชุมเพื�อตอบคาํถามต่อที�ประชุม นอกจากนี� ในการประชุมผูถื้อหุ้น

ทุกครั� งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งเป็นกรรมการอิสระร่วมอยูด่ว้ย  โดยประธานที�ประชุมหรือบุคคลที�

ไดรั้บมอบหมายจากประธานที�ประชุม มีหนา้ที�จดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม  ส่งเสริมให้มีการแสดงความ

คิดเห็นและซักถามในที�ประชุม  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ใหแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ รวมทั�งมีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็น

ที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุม 
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2. การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

  

      บริษทั ไดป้ฏิบติัตามแนวทางที�ดีต่อสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้น  โดยเฉพาะการดาํเนินการ 

ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื�อบุคคลที�ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมที�จะเป็น

กรรมการ  และเสนอในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ซึ� งถือวา่เป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกนั 

 

3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  
  

3.1 พนักงาน :   บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที�

เหมาะสมตลอดจนมีการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานโดยการจดัฝึกอบรมให้บุคลากรอย่าง

สมํ�าเสมอ  และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของพนกังาน  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการตรวจสุขภาพทุกๆปีและจดัให้มีคณะกรรมการ

สวสัดิการ เพื�อร่วมกนัปรึกษาหารือและขอ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการที�เป็นประโยชน์ต่อ

พนักงาน บริษทัฯไดจ้ดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพให้แก่พนกังาน เพื�อประโยชน์แก่พนักงาน

โดยเฉพาะ 
 

3.2 คู่ค้าและเจ้าหนี� :  บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หนี� อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื�อนไข

ทางการคา้หรือขอ้ตกลงในสัญญาที�ทาํร่วมกนั 
 

3.3 ลูกค้า  :   บริษทัฯ ผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยให้

ความสาํคญักบัการบริการและความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 
  

3.4 คู่แข่ง  :   บริษทัฯ ประพฤติตามกติกาการแข่งขนัที�ดี และหลีกเลี�ยงวิธีการไม่สุจริตเพื�อทาํลาย

คู่แข่ง 

 

 



 บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

 

7 | ห น้ า  

การกาํกบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
ฉบบัปรบัปรุง เมื �อวนัที � 22 เมษายน 2563 (เปลี �ยนชื �อเป็น บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)) 

3.5 ด้านสิ�งแวดล้อม  :  จากการที�บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพต่์างๆ จึงมีการดูแลสิ�งแวดลอ้มจาก

การประกอบธุรกิจเพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อม โดยการทาํบ่อบาํบดันํ� าเสียขึ� น

ภายในบริษทัฯ 
 

3.6 ด้านสังคมและชุมชน  :  กวา่ �� ปีแลว้  ที�บริษทัฯไดร่้วมสนบัสนุนโครงการช่วยเหลือนอ้งๆ

ในถิ�นทุรกนัดารในจงัหวดัต่างๆ โดยบริษทัฯไดร่้วมกบัคณะผูบ้ริหาร พนักงาน และผูใ้จบุญ

มากมายในการร่วมกนับริจาคอุปกรณ์การศึกษา  อุปกรณ์กีฬา  เครื�องมือทางเกษตร  ยารักษา

โรค ขา้วสารอาหารแหง้ ทุนอาหารกลางวนั ตลอดจนสิ�งของเครื�องใชต่้างๆเป็นประจาํทุกๆปี 
  

โดยไดรั้บการอาสาจากพนกังานและผูใ้จบุญในการเดินทางนาํไปมอบใหก้บันอ้งๆที�ยากไร้ใน 

                    ถิ�นทุรกนัดารดว้ยตนเอง  ทั�งนี� เพื�อเป็นการเพิ�มโอกาสและพฒันาสังคมในดา้นการศึกษาใหก้บั 

                    นอ้งๆ 
 

นอกจากนี� บริษัทฯยงัได้ร่วมทาํบุญด้านศาสนา เป็นประจาํทุกๆปี โดยทางคณะผูบ้ริหาร  

พนักงาน และผู ้มี จิตศ รัทธา  ได้ ร่วมกัน เ ป็นเจ้าภาพถวายผ้า ป่าสามัค คี   เพื� อ เจ ริญ

พระพุทธศาสนา 

โดยคณะผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัฯ  จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่าร่วมกนัที�วดัต่างๆ ใน

ต่างจงัหวดั ทั�งนี� เพื�อใหเ้กิดความสามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ และไดมี้โอกาสทาํบุญร่วมกนัตาม 

ประเพณี 
 

ทั�งนี�บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ตูแ้สดงความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียน ซึ� งอยูภ่ายในบริษทัฯ หลายจุด 

เพื�อใหผู้พ้บเห็นสิ�งผดิกฎหมายหรือวา่มีการทุจริตในองคก์ร สามารถส่งเอกสารตามช่องทาง         

ร้องเรียนที�บริษทักาํหนดไว ้  เพื�อทาํการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดต้ลอดเวลา 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

               บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการเปิดเผยขอ้มูลที�มีการถูกตอ้ง  ครบถว้น  โปร่งใส่  ทั�วถึง ทนัเวลา

และเท่าเทียมทั�งขอ้มูลทางการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  และขอ้มูลอื�นใด  เพื�อใหน้กัลงทุนและผูที้�เกี�ยวขอ้งทั�ง

ที�เป็นผูถื้อหุ้นและผูที้�สนใจจะถือหุ้นในอนาคตไดใ้ชใ้นประกอบการตดัสินใจลงทุน  โดยผา่นช่องทางและ

สื� อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

www.epco.co.th  พร้อมทั�งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ ทาํหน้าที�สื�อสาร ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที�เป็น

ประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น  นกัลงทุนและผูส้นใจสามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆ  จากหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์

ไดที้�  02-551-0541-4 หรือ Email: epcoacc@truemail.co.th 

 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1 ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 
 

คณะกรรมการของบริษทั  มีส่วนร่วมในการกาํหนดวสิัยทศัน์  นโยบายทิศทางการดาํเนินงาน 

ของบริษทัฯและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม

ตลอดจนกาํกับดูแลฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการแบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายบริหาร

และแบ่งแยกหน้าที�คณะกรรมการกบัผูถื้อหุ้นอย่างชดัเจน  รวมทั�งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความมี

ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในระบบกาํกบัดูแลกิจการการตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสี�ยง 

การรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการไดจ้ดัให้มีกลไกในการกาํกบัดูแลติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบติังานของฝ่ายบริหารให้บรรลุตามนโยบายที�กาํหนดไวต้ลอดจนการประเมินผลการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํ 
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หน้าที�ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อ

หุน้ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

1. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการ

เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าให้สูงสุดให้แก่

บริษทัฯและผูถื้อหุน้ 

2. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบในการดาํเนินการใดๆ ที�กฎหมายกาํหนด 

3. กาํหนดวิสัยทศัน์ของกิจการ  และความรับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่าย

บริหารโดยใหมี้ความตั�งใจและความระมดัระวงั 

4. จดัใหมี้ระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที�เชื�อถือได ้ รวมทั�งดูแลให้มีระบบการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การบริหารจดัการความเสี�ยงรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

5. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

6. กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

 

วาระดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

              บริษทัฯกาํหนดเป็นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัได้ไม่เกิน 3 ปี             

กรรมการอิสระที�ดาํรงตาํแหน่งอยู่ในคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาแลว้แต่

กรณี จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเท่าวาระที�กรรมการอิสระแต่ละท่านมีอยู ่

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการที�จดทะเบียนอื�น 

             โดยหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี ได้เสนอแนะให้กรรมการรายใดรายหนึ� งควรดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน � บริษทั 
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5.2   ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

     เพื�อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื�อเกิด

รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกาํหนดนโยบายและขั�นตอนการอนุมติัรายการที�เกี�ยวโยง

กนัก่อนทาํรายการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทั�งกาํหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหาร  และ

ผูเ้กี�ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตน ในเรื� องราวที�มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั  คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั� ง 

โดยคาํนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั  รวมทั�งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื�อนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคคลภายนอก  และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด

มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานงบการเงินและรายงานประจาํปี 

 

5.3    จริยธรรมธุรกจิ 
 

  บริษทัฯกาํหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจน  ให้

กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัยึดถือและนาํไปปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั  เพื�อให้การปฏิบติั

หนา้ที�ตามภารกิจของบริษทัฯเป็นไปดว้ยความซื�อสัตย ์ สุจริต  และเที�ยงธรรม ทั�งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ และ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรวมทั�งสาธารณชนและสังคม รวมถึงกาํหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย 

 

5.4    การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร     
                

   การแต่งตั�งคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดเป็นไป 

ตามขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้นที�กาํหนดให้กรรมการบริษทัฯ เป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้น ซึ� งตามขอ้บงัคบับริษทัฯ 

กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 คน เป็นกรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของบริษทั

จาํนวน 8 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จาํนวน � ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 
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5.5   การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
 

  ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ  ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หน้าที�บริหาร  

ไม่เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ  ดงันั�นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที�อย่างเต็มที�และการที� นายยุทธ         

ชินสุภคักุล  ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารควบคู่กนัไปนั�น  

เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจเป็นสําคญั  อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดบทบาท

และหนา้ที�ของทั�งสองตาํแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนี�บริษทัฯ มีการแต่งตั�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ� งประกอบดว้ยกรรมการที�มีความเป็นอิสระ 3 ท่าน ทาํหน้าที�ในการถ่วงดุลและตรวจทานการ

บริหารของบริษทัอีกดว้ย   
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จรรณยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ 

  

                   บริษทัฯมีเจตนารมณ์ที�จะดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฎิบติั

ตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยยึดหลกัความซื�อสัตย ์ ความ

ยุติธรรม โปร่งใสเป็นสําคญัมาโดยตลอด  และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที�ดีแก่ผูถื้อหุ้น  และผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียโดยรวม  เพื�อเป็นแนวทางปฏิบติัที�ดี  บริษทัฯจึงได้กาํหนดจรรณยาบรรณเพื�อให้ผูบ้ริหาร และ

พนกังานพึงปฏิบติั  อนัส่งผลใหเ้กิดภาพพจน์ที�ดีต่อบริษทัฯ และไดรั้บความเชื�อมั�นจากสังคม 

 

1.   แนวทางการดําเนินธุรกจิ 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและไม่ดาํเนินธุรกิจกบัผูด้าํเนินธุรกิจที�ผิดกฎหมาย 

ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย 
 

 บริษทัฯ บริหารงานด้วยความซื�อตรง รวมทั�งการบนัทึกบญัชีที�ถูกตอ้ง การเสนอและใช้

งบประมาณอย่างชดัเจนและประหยดั รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซื�อตรง 

ถูกตอ้ง โปร่งใส และมีหลกัการ 
 

 บริษทัฯ เชื�อมั�นว่าการดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยืน ตอ้งมีความซื�อตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น

แนวทางในการดาํเนินงาน 
 

 เคารพและสนบัสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ที�ถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรมขององคก์ร 
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2.   นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น   (Anti-Corruption Policy) 

        บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อสังคม  

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทั  ไดแ้ก่   ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูถื้อหุ้น  ลูกคา้  คู่แข่งทางการคา้  เจา้หนี�   

หน่วยงานของภาครัฐ  ชุมชน  สังคม และชุมชนรอบโรงงาน เป็นตน้   บริษทัฯจึงไดส้นบัสนุน และรณรงค์

การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�น ให้แก่บุคลากรในองคก์ร  เพื�อให้มีความเขา้ใจ และแสดงความมุ่งมั�น

ในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ  
 

        คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�น จึงขอ

ประกาศให้ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกท่านทราบวา่ “บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรร

มาภิบาลที�ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที�ดี  และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ” ไม่วา่จะเป็น

ทางตรงหรือทางออ้ม โดยห้ามให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตลอดจนบุคคลที�สามที�เกี�ยวขอ้ง

กบับริษทัฯหรือบริษทัย่อย กระทาํการใดๆที�ส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชั�น ไม่วา่การกระทาํนั�นจะเป็น

การนาํเสนอ หรือการให้คาํมั�นสัญญา หรือการขอ หรือการเรียกร้อง รวมทั�งการติดสินบน ซึ� งบริษทัฯจะไม่

ยอมรับการกระทาํที�เขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าวหรือการทุจริตและคอร์รัปชั�นใดๆ ทั�งสิ�น โดยให้ครอบคลุมถึง

ธุรกิจและรายการทั�งหมดของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในทุกหน่วยงาน และเพื�อให้การปฏิบติัเป็นไปตาม

นโยบายนี� อย่างเคร่งครัด บริษทัฯ จะสอบทานขั�นตอนการปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการ

เปลี�ยนแปลงของกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น   เพื�อ

ดาํรงไวซึ้� งการรักษาชื�อเสียงของบริษทัฯ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งถือปฏิบติัตาม

นโยบายนี�  โดยทั�วกนั 

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น       

ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทั กระทาํการอนัใดที�เป็นการเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริต

คอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ เพื�อประโยชน์ทางตรง หรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครัว เพื�อน และคนรู้จกั ไม่วา่ตน

จะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอให้สินบน ทั�งที�เป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ 

หรือหน่วยงานเอกชน ที�บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย โดยจะปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริตอยา่งเคร่งครัด 
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นิยาม การคอร์รัปชั�น (Corruption)  

หมายถึง การใชต้าํแหน่งอาํนาจหนา้ที�ที�ไดม้า หรือการใชท้รัพยสิ์นที�มีอยูใ่นทางมิชอบ เพื�อประโยชน์ต่อ

ตนเอง ครอบครัว เพื�อน คนรู้จกั   หรือผลประโยชน์อื�นใดอนัมิควรได ้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์

ของผูอื้�น เช่น การติดสินบนเจา้พนกังานดว้ยการชกัชวน  การเสนอ การให้หรือการรับสินบน การให้คาํมั�น

สัญญา   ทั�งที�เป็นเงิน  สิ�งของ  สิทธิประโยชน์อื�น การมีประโยชน์ทบัซ้อน  การปกปิดขอ้เท็จจริง หรือ

ประโยชน์อื�นใดซึ� งขดัต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที�ดี กบัหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน  หรือ

บุคคลผูมี้หนา้ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง หรือทางออ้ม เพื�อใหห้น่วยงานหรือ บุคคลนั�น ละเวน้จากการปฏิบติัหนา้ที� 

ที�ถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัที�ไดก้าํหนดไว ้

นิยาม “การช่วยเหลือทางการเมือง”  :   หมายถึง  การให้เงิน ทรัพยสิ์น สิทธิประโยชน์อื�นใด หรือ

สถานที�เพื�ออาํนวยความสะดวก (สถานที�พกั สถานที�รับรอง สถานที�ประชุม สถานที�ชุมนุม) แก่พรรค

การเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งทางการเมือง เพื�อสนบัสนุนนโยบาย การกระทาํอนัมิควร หรือ

การกระทาํใดที�ขดัต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ� งส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั�งเพื�อสนบัสนุนให้

เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 

นิยาม “การให้สิ�งของหรือประโยชน์อื�นใด”  :  หมายถึง    การใหสิ้ทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพยสิ์น  

สิ�งของ หรือประโยชน์อื�นใด เพื�อเป็นสินนํ�าใจ เป็นรางวลั หรือเพื�อการสร้างสัมพนัธภาพที�ดี  
 

นิยาม “การให้สินบน”  :   หมายถึง การเสนอใหห้รือรับสิ�งของ   ของขวญั  รางวลั หรือผลประโยชน์อื�น

ใดใหแ้ก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ�งตอ้งการใหโ้นม้นา้วใหก้ระทาํการบางอยา่งที�ไม่สุจริต  ผดิกฎหมายหรือ

ผดิจรรยาบรรณของบริษทัฯ 

 

หน้าที�ความรับผดิชอบ 
 

1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที�พิจารณาและอนุมติันโยบาย และสนับสนุนการต่อตา้นการ

คอร์รัปชั�น ใหเ้กิดขึ�นในบริษทั เพื�อให้ทุกคนในบริษทัไดเ้ขา้ใจ และตระหนกัถึงความสําคญัของ

ปัญหาที�เกิดขึ� นจาก คอร์รัปชั�น และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร พร้อมทั�งกรณีที�

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานการกระทาํการคอร์รัปชั�น ที�ส่งผลกระทบต่อบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�ให้คาํปรึกษา ขอ้แนะนาํ พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกนัหาวิธีการ

แกไ้ขปัญหา ใหก้บั ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที�และรับผดิชอบ ดงันี�  
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2.1 พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น 

ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น ให้มีความ

เหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษทั วฒันธรรมองค์กร และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื�ออนุมติั 

 

2.2  พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นที�

ไดรั้บจากประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื�ออนุมติั 

2.3  สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี�ยงเกี�ยวกบั

การทุจริตคอร์รัปชั�น ตามที�ฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื�อให้มั�นใจวา่ระบบดงักล่าว มี

ความเสี�ยงที�จะทาํให้เกิดโอกาสการคอร์รัปชั�นที�มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานของบริษทันอ้ยที�สุด และมีความเหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 
 

2.4 รับเรื� องแจง้เบาะแสการกระทาํคอร์รัปชั�น ที�คนในองค์กรมีส่วนเกี�ยวขอ้ง และตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงตามที�ไดรั้บแจง้ และเสนอเรื�องให้คณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ 

หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 

3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ที�และรับผดิชอบ ดงันี�  
 

3.1 ปฏิบติัหน้าที�ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที�กาํหนดไว ้ และเสนอรายงานการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี�ยงเกี�ยวกบัการทุจริต ที�เกิดจาก

การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบ 
 

3.2 ปฏิบติังานตามที�คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมาย ในเรื�องการตรวจสอบการคอร์รัปชั�นที�

เกี�ยวขอ้งกบัองคก์ร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที�ไดก้าํหนดไว ้
 

4 ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร มีหนา้ที�และรับผดิชอบ ดงันี�  
 
 

4.1 กาํหนดนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4.2 สื�อสารกับบุคลากรในองค์กร และผูที้� เกี�ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการ

คอร์รัปชั�น 
 

4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั�นให้เหมาะสมกับการ

เปลี�ยนแปลงของธุรกิจ หรือขอ้กาํหนดของกฎหมาย เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4.4  คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการหาสืบขอ้เท็จจริงตามที�ไดรั้บแจง้ หรืองานที�

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัการสอบสวนเรื�องการคอร์รัปชั�น โดย

สามารถมอบหมายงานใหก้บัทีมผูบ้ริหารที�เห็นวา่สามารถช่วยสืบหาขอ้เทจ็จริงได ้
 

 

แนวทางการปฏบิัต ิ     

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ลูกจา้งของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชั�น ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด ไม่วา่จะเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตทั�ง

ทางตรง หรือทางออ้ม โดย 
 

1.  ไม่ทาํพฤติกรรมใด ที�แสดงให้เห็นวา่เป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ตนเอง 

ครอบครัว เพื�อน คนรู้จกั)   ในเรื�องที�ตนทาํหนา้ที�รับผดิชอบทั�งโดยตรง หรือโดยออ้ม เพื�อให้ไดม้าซึ� ง

ผลประโยชน์ในทางมิชอบ ตอ้งปฏิบติัดงันี�  

1.1  ไม่รับ หรือ ให้ของขวญั ของที�ระลึก ที�เป็น เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อัญมณี

อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ�งของในทํานองเดียวกัน กบัผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งที�ตนไดเ้ขา้ไปติดต่อ

ประสานงาน ทั�งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 
 

1.2  ไม่รับทรัพยสิ์น สิ�งของ ของขวญั ของกาํนลัใดๆ หรือประโยชน์อื�น อนัเป็นการชกันาํใหเ้กิด

การละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�ของตน 
 

ทั�งนี� ก่อนการรับของที�ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษทั โดยสิ�งของ หรือของขวญัที�ให้แก่กนัในหนา้ที�การงานควรมีราคาไม่มาก

และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
 

1.3  ไม่ให้ทรัพยสิ์น สิ�งของ ของขวญั หรือของกาํนลัใดๆ หรือประโยชน์อื�น เพื�อจูงใจในการ

ตดัสินใจ หรือมีผลทาํให้ผูรั้บไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอื�น 

ทั�งนี�การใหสิ้�งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิัย 
 

1.4  ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิ์น สิ�งของ หรือประโยชน์อื�นใดกบัผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั

ธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื�อแลกกบัสิทธิพิเศษที�ไม่ควรได ้ หรือทาํให้

เจา้หนา้ที�ของรัฐละเวน้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามที�

กาํหนดไว ้

 

 



 บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

 

17 | ห น้ า  

การกาํกบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
ฉบบัปรบัปรุง เมื �อวนัที � 22 เมษายน 2563 (เปลี �ยนชื �อเป็น บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)) 

 

2.       การจดัซื�อจดัจา้ง ตอ้งดาํเนินการผา่นขั�นตอนตามระเบียบบริษทั มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 

3.       การใชจ่้ายสาํหรับการเลี�ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญา  

          ทางธุรกิจสามารถกระทาํได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได ้
 

4.       การบริจาคเพื�อการกุศล ตอ้งปฏิบติัดงันี�  
 

4.1  การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื�อบริจาคการกุศล ตอ้งกระทาํในนามบริษทัเท่านั�น โดย

การบริจาคเพื�อการกุศล ตอ้งเป็น มูลนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล

หรือองคก์รเพื�อประโยชน์ต่อสังคม ที�มีใบรับรอง หรือเชื�อถือได ้ สามารถตรวจสอบได ้ และ

ดาํเนินการผา่นขั�นตอนตามระเบียบของบริษทั 
 

4.2  การบริจาคเพื�อการกุศล ในนามส่วนตวัพึงกระทาํได ้ แต่ตอ้งไม่เกี�ยวขอ้ง หรือทาํให้เกิดขอ้

สงสัยไดว้า่เป็นการกระทาํที�ทุจริต เพื�อหวงัผลประโยชน์ใด 
 

5.    การใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งปฏิบติัดงันี�  
 

5.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื�อสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุชื�อในนามบริษทัเท่านั�น

โดยเงินสนบัสนุนที�จ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื�อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที�ดี และชื�อเสียงของ

บริษทั ทั�งนี� การเบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคที์�ชดัเจน และมีหลกัฐานที�ตรวจสอบได ้ และ

ดาํเนินการผา่นขั�นตอนตามระเบียบของบริษทั 
 

6.  ไม่กระทาํการอนัใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมืองภายในบริษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษทั เพื�อ

ดาํเนินการดงักล่าว ทั�งนี� บริษทัเป็นองค์กรที�ยึดมั�นในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การ

ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 
 

 7.     หากพนกังานพบเห็นการกระทาํที�เขา้ข่ายการคอร์รัปชั�น หรือส่อไปในทางทุจริต ที�มีผลเกี�ยวขอ้งกบั

บริษทั ทั�งทางตรงหรือทางออ้ม  ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ให้ประธาน

เจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการทราบทนัที หรือแจง้ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส ตามที�

ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายนี�  

8.  กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คาํปรึกษา เพื�อสร้าง

ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต เพื�อให้พนกังานไดป้ฏิบติัให้เป็นไป

ตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตฉบบันี�  รวมถึงเป็นแบบอยา่งที�ดี ในเรื�องการมีความซื�อสัตย ์จริยธรรม

และจรรยาบรรณ 
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อาํนาจอนุมตัิ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัคู่มืออาํนาจดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื�อกระจายความรับผดิชอบ  อาํนาจการ 

ตดัสินใจ และการสั�งการตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย และรับทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ให้เป็นตาม

ขั�นตอนอยา่งเป็นระบบ  ดงันี�  
 

1.  การมอบหมายอาํนาจดาํเนินการ 

2.  การใชอ้าํนาจดาํเนินการ 

3.  ประเภทการดาํเนินการ แบ่งเป็น อาํนาจดาํเนินการทั�วไป  และ อาํนาจดาํเนินการเฉพาะ  เช่น  

งบประมาณ   การเบิกสาํรองจ่าย   การเลี�ยงรับรอง  การบริจาคเพื�อการกุศล  ฯลฯ  

              [ รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก - คู่มืออาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทัฯ ] 
 

นโยบาย และแนวปฏบิัติที�ดีในการรับ/ให้สิ�งของ หรือประโยชน์อื�นใด   
 

บริษทัฯ มีนโยบายห้ามมิให้ผูบ้ริหาร และพนกังาน รับ ขอเรี�ยไรของขวญั เลี� ยงรับรอง  การให้บริการ การ

สนบัสนุนทางการเงิน  เงินรางวลั หรือประโยชน์อื�นใด จากคู่คา้และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

เพื�อหลีกเลี�ยงความเสี�ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที�คน

ทั�วไปพึงปฏิบติัต่อกนั โดยสิ�งของหรือประโยชน์อื�นใดนั�น ตอ้งมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มี

มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท  ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาของตนทราบทนัที  และการรับสิ�งของดงักล่าวตอ้งไม่

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยา่งหนึ�งอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ที� 
 

1. แนวปฏบิัติในการรับสิ�งของ หรือประโยชน์อื�นใด 

     1)    หา้มมิใหผู้บ้ริหาร และพนกังาน ; รับ  ขอรับเรี�ยไร   ของขวญั การเลี�ยงรับรอง การใหบ้ริการ       

            การสนบัสนุนทางการเงิน  เงิน รางวลัใด ๆ จากคู่คา้ เจา้หนี�  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ทาํธุรกิจกบับริษทัฯ  

     2)    การขอสนบัสนุนในรูปเงินหรือสิ�งของ  สามารถกระทาํไดใ้นรูปองคก์รกบัองคก์ร  โดยตอ้งไดรั้บ 

            การลงนามอนุมติัจาก กรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนาม เท่านั�น 
 

     3)    เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที�คนทั�วไปพึงปฏิบติัต่อกนั   โดยสิ�งของหรือ 

            ประโยชน์อื�นใดนั�น  ตอ้งมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000  บาท   และ/หรือ  มีความจาํเป็นที� 

            ตอ้งรักษาสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคคล หรือระหวา่งองคก์ร 
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4) กาํหนดใหผู้บ้ริหาร ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไป เป็นผูแ้ทนองคก์รในการรับสิ�งของหรือประโยชน์อื�นใด  

และนาํส่งกรรมการผูจ้ดัการ ผ่านสํานกังานกรรมการผูจ้ดัการ  ทนัทีนบัแต่วนัที�ได้รับสิ� งของหรือ

ประโยชน์อื�นใด    

5) ยกเวน้ ของชาํร่วยในช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม    พนกังานสามารถรับได ้ โดยตอ้งที�มีมูลค่า

ไม่เกิน 500 บาท   เช่น พวงกุญแจ   ปฏิทิน   สมุดบนัทึก เป็นตน้  ที�มีตราสัญลกัษณ์ขององค์กรนั�น

ระบุไว ้  โดยกาํหนดใหผู้จ้ดัการฝ่าย เป็นผูแ้ทนในการรับมอบ และดาํเนินการแจกจ่ายต่อไป     
           

 

2. แนวปฏบิัติในการให้สิ�งของ หรือประโยชน์อื�นใด 

      1)   การใหสิ้�งของ  กาํหนดใหใ้นโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที�คนทั�วไปพึงปฏิบติัต่อกนั โดย  
            สิ�งของ  หรือประโยชน์อื�นใดนั�น  บริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการจดัหาซึ�งกาํหนดราคาหรือมูลค่าไม่เกิน  

             3,000 บาท และให้เป็นไปตามอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั พร้อมทั�งจดัให้มีการสํารวจ/

ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดาํเนินการ เพื�อป้องกนัการนาํไปสู่การทุจริต คอร์รัปชั�น  
 

     2)    กาํหนดใหผู้จ้ดัการฝ่ายเป็นผูแ้ทนองคก์ร ในการมอบสิ�งของหรือประโยชน์อื�นใด  

 

 การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั�น 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจารณารับเรื�องแจง้เบาะแส ขอ้

ร้องเรียนการกระทาํที�อาจทาํให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั�น ที�เกิดขึ�นกบับริษทั โดย

ทางตรง หรือทางออ้ม โดยผา่นช่องทางการรับเรื�องที�ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี�   โดยผูร้้องเรียนจะตอ้ง

ระบุรายละเอียดของเรื�องที�จะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัทที์�สามารถ

ติดต่อได ้และส่งมายงัช่องทางรับเรื�อง ดงันี�  

1.  แจง้ผา่นช่องทาง จดหมาย ถึง  

                      ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ  

                      บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ที�อยู ่��/��, ��/�� ซอยวภิาวดีรังสิต �� (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  

เขตหลกัสี�  กรุงเทพฯ ����� 
 

2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ที� chaiwat@prospectconsult.co.th หรือ 

3.  แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ที� weeraepco@gmail.com หรือ 
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4.  แจง้ผ่านช่องทาง อีเมล์ของเลขานุการบริษทั ที� epcoacc@truemail.co.th หรือ ทางโทรศพัท ์

หมายเลข 0-2522-6938 หรือ 0-2551-0541-4 ต่อ 474 

5.  แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส ที�ฝ่ายบุคคลกาํหนดติดตั�งไว ้

 

 ทั�งนี�หากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการขอให้ท่านส่ง

เรื�องร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลที�สามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเกี�ยวกบั

การทุจริต คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี�  ภาครัฐบาล 

ชุมชน สังคม ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ทั�งนี�ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวธีิใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะ

รักษาความลบัของท่าน 

 

แนวปฏบิัติที�ดี ในการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั�น 

1.  พบเห็นการกระทาํที�ทุจริตที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรง หรือทางออ้ม เช่น พบเห็นบุคคลใน

องคก์รติดสินบน/รับสินบน เจา้หนา้ที�ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน 

2.  พบเห็นการกระทาํที�ผิดขั�นตอนตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัจนทาํใหส้งสัยไดว้า่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต 

3. พบเห็นการกระทาํที�ทาํใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน ์กระทบต่อชื�อเสียงของบริษทั 

4. พบเห็นการกระทาํที�ผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 

มาตรการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
 

          เพื�อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลที�กระทาํโดยเจตนาสุจริต บริษทัจะ

ปกปิดชื�อ ที�อยู ่ หรือขอ้มูลใดๆ ที�สามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูลได ้ และเก็บรักษาขอ้มูลของผู ้

ร้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูที้�มีหนา้ที�รับผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบ

เรื�องร้องเรียน เท่านั�นที�สามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้
 

ในกรณีที�มีการร้องเรียนผูมี้ตาํแหน่งในระดบับริหารขึ�นไป  คณะกรรมการตรวจสอบ จะทาํหนา้ที�ในการ

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลที�ใหข้อ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บ

ความเดือนร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน

หรือการให้ขอ้มูล โดยขอให้ผูร้้องเรียนส่งเรื�องร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง บริษทัฯ มี
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นโยบาย และกระบวนการสื�อสารที�จะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที�ปฏิเสธการ

คอร์รัปชั�น แมว้า่การกระทาํนั�นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ    
  

         ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ มีหนา้ที�ในการใชดุ้ลยพินิจสั�งการตามที�

เห็นสมควร เพื�อคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลที�ให้ขอ้มูลในการสืบสวนหา

ขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บความเดือนร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส 

ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการใหข้อ้มูล 
 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ   สามารถมอบหมายงานให้กบัผูบ้ริหารคนใด คน

หนึ� ง ทาํหน้าที�แทนในการใช้ดุลยพินิจสั�งการคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน 

พยาน และบุคคลที�ให้ขอ้มูลได ้ โดยผูบ้ริหารที�ไดรั้บมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับเรื� องที�ได้รับแจ้ง

เบาะแส หรือร้องเรียน ทั�งโดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผูถู้กกล่าวหา เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน

โดยตรง) 

 ทั�งนี�  ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องร้องเรียน มีหน้าที�เก็บรักษาขอ้มูล ขอ้

ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื�น

ที�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที�ที�กฎหมายกาํหนด 
 

กระบวนการสืบสวน และบทลงโทษ 

1.  เมื�อไดรั้บการแจง้เบาะแส ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลั�นกรอง สืบสวนขอ้เทจ็จริง 

2.  ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ัดการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตวัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะให้ผู ้

แจง้เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ 

3.  หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานที�มี มีเหตุอนัควรเชื�อไดว้า่ผูที้�ถูกกล่าวหา

ไดก้ระทาํการทุจริตจริง บริษทัจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา   และให้สิทธิผูถู้ก

กล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ�มเติมที�แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วน

เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํการคอร์รัปชั�นตามที�ไดถู้กกล่าวหา 

4.  หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระทาํการจริง การกระทาํนั�นถือว่าเป็นการกระทาํผิดนโยบายต่อตา้นการ

คอร์รัปชั�น จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที�
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บริษทัไดก้าํหนดไว ้ และหากการกระทาํการนั�นผิดกฎหมาย ผูก้ระทาํผิดอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทาง

กฎหมาย 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั�น 

เพื�อใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษทัจะดาํเนินการดงัต่อไปนี�  
 

1. บริษทัฯ จะติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นในสถานที�เด่นชดั ทุกคนในองค์กร

สามารถอ่านได ้

2. บริษทัฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ผา่นช่องทางการสื�อสารของบริษทั 

เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail)  เวบ็ไซตบ์ริษทั  รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจาํปี (56-1) 

และรายงานประจาํปี (56-2) 

3. บริษทัฯ จะจดัใหมี้การอบรมนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น ใหแ้ก่พนกังานใหม่ 

4. บริษทัฯ จะทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น อยา่งสมํ�าเสมอทุกปี 

 

3.   จรรยาบรรณของบริษทัฯ ประกอบด้วย 

         3.1  การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบขอ้มูลที�จาํเป็นเพื�อใช้ในการประเมินการ

บริหารงานของบริษทั พร้อมเปิดเผยขอ้มูลที�ถูกตอ้งตามความจริง และรายงานฐานะทางการเงิน

ของบริษัทต่อผู ้ถือหุ้นอย่างสมํ� าเสมอตามหลักสากลอันเป็นที�ยอมรับของตลาดเงินทุน

ต่างประเทศที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 บริษทัฯ จะเคารพและรักษาสิทธิต่างๆของผูถื้อหุน้ดว้ยความสุจริต โปร่งใส่ และเป็นธรรม 

 บริษทัฯ มีนโยบายที�จะบนัทึกรายการทางบญัชีอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามมาตราฐานการ

บญัชีและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบบญัชี

ภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ 

    3.2  การปฏบิัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัฯ ไม่แสวงหาขอ้มูล  ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิการที�ไม่สุจริต 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจ และแข่งขนัทางการตลาดอยา่งเป็นธรรม ไม่ใหร้้ายและซํ� าเติมคู่แข่งขนั 

 บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซื�อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกบั

คู่คา้ 



 บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
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 บริษทัฯ ส่งเสริมการแข่งขนัที�เสมอภาค มีความเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขนัอย่าง

เคร่งครัด 

  3.3   ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัฯ หา้มบุคคลใดๆใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตวัหรือแก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะ

ขอ้มูลที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  ตามกฏระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร หรือมีผลกระทบ

ใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

 การที�พนกังานนาํขอ้มูลที�เป็นความลบัของบริษทัไปเปิดเผยแก่บุคคลใดๆในระหว่างที�อยู่ใน

การจา้งงานของบริษทั หรือออกจากการเป็นพนกังานของบริษทัแลว้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตอยา่ง

ถูกตอ้ง ถือวา่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งหนึ�ง 

 ระมดัระวงัเรื�องความสัมพนัธ์ส่วนตวักบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั�ง

ความสัมพนัธ์หรือธุรกิจส่วนตวักบัเพื�อนพนกังานดว้ยกนัที�มีผลประโยชน์เขา้มาเกี�ยวขอ้ง หรือ

อาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏิบติังาน 
 

    3.4  การปฏบิัติต่อลูกค้า 

 ไม่รับสิ�งของ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที�ส่อถึงการกระทาํไม่สุจริตต่อลูกคา้ 

 ส่งมอบสินคา้และบริการ ใหต้รงตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ 

 รักษามาตราฐานและภาพลกัษณ์ของสินคา้  เพื�อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

 ยินดีรับขอ้ติชมหรือร้องเรียนจากลูกคา้  เพื�อเป็นการปรังปรุงแก้ไขให้ดี หรือเพื�อให้ตรงกับ

ความตอ้งการของลูกคา้ 
 

    3.5  การปฏบิัติต่อพนักงาน 

 บริษทัฯ ยดึถือเสมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรอนัมีค่า และสาํคญัยิ�ง 

 บริษทัฯ ใหค้วามสําคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังานอยา่งทั�วถึง 

พร้อมทั�งมีแผนในการจะใหสื้บทอดในตาํแหน่งที�สาํคญั 

 บริษทัฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษทัฯ มีการใหผ้ลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการต่างๆซึ�งอยูบ่นพื�นฐานความยติุธรรม 



 บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

 

24 | ห น้ า  

การกาํกบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
ฉบบัปรบัปรุง เมื �อวนัที � 22 เมษายน 2563 (เปลี �ยนชื �อเป็น บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)) 

   3.6   ความรับผดิชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจที�ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม หรือไม่มีผลกระทบต่อ

สังคม 

 บริษทัฯ จดักิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน  ตลอดใส่ใจผลกระทบรอบข้าง

มากกวา่ที�กฎหมายกาํหนด 

 ปลูกฝังจิตสํานึกเรื�องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ต่อพนกังานในทุกระดบัของ

องคก์รอยา่งต่อเนื�อง 
 

    3.7   การสร้างค่านิยมที�คาํนึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบุคคล 

 บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคาํนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมากกว่า

ส่วนตน  เช่น ใช้ทรัพยสิ์นขององค์กรอย่างทะนุถนอม  และประหยดัการใชข้อ้มูลภายในของ

บริษทัของแต่ละหน่วยงานเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร  

 ไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งในกิจกรรมที�อาจก่อให้เกิดความบั�นทอนต่อการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเป็นกลาง 

รวมไปถึงการกระทาํหรือความสัมพนัธ์ที�ขดัต่อผลประโยชน์ขององคก์ร 
 

     3.8  การดูแลรักษาทรัพย์สิน และข้อมูลสารสนเทศ 

 ปกป้องดูแลทรัพยข์องบริษทัมิใหเ้สียหาย  สูญหาย  และใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั�งการ

ดูแลรักษาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ  และไม่เปิดเผยรหัสผา่นที�เขา้ถึงขอ้มูลบริษทัให้แก่

ผูอื้�น 

 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  รวมถึงไม่นาํ

ทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน 
 

      3.9  การปฏบิัติต่อคู่สัญญา 

 เจรจาและทาํสัญญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คาํนึงถึงชื�อเสียงและภาพพจน์

ของบริษทัเสมอ 

 มุ่งหมายที�จะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพที�ย ั�งยืนกบัคู่สัญญา ในเรื�องของคุณค่าสินคา้และ

บริการ ที�คู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิคและมีความเชื�อถือซึ� งกนัและกนั 
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 ไม่ใชข้อ้มูลที�ไดจ้ากการจดัซื�อจดัหา มาใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนและหรือบุคคลอื�น 

 รักษาความลบัของคู่สัญญาในการดาํเนินธุรกิจ  ไม่ดาํเนินธุรกิจโดยมิชอบระหวา่งคู่สัญญา ไม่

ติดสินบนหรือจดัสิ�งของใหผู้อื้�น โดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
 

  4.  การดูแลให้มีการปฏิบัตติามและการทบทวน 

                บริษทัฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนที�จะตอ้ง

รับทราบ ทาํความเขา้ใจ ปฏิบติัตามนโยบายที�กาํหนดไวใ้น คู่มือจรรยาบรรณนี�  อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตาม

สมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงวา่ไม่ทราบแนวปฏิบติัที�กาํหนดขึ�น 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กรจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื�องสําคญัที�จะดาํเนินการให้พนกังานภายใตส้าย

บงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตาม คู่มือจรรยาบรรณของบริษทั อยา่งจริงจงั 

บริษทัฯ ไม่พึงปรารถนาที�จะใหก้ารกระทาํใด ๆ ที�ผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจรรยาบรรณที�ดี หากกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานผูใ้ดกระทาํผิดจรรยาบรรณที�กาํหนดไว ้จะไดรั้บโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทาํที�

เชื�อไดว้า่ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯจะส่งเรื�องใหเ้จา้หนา้ที�ภาครัฐดาํเนินการ

ต่อไป  

คณะกรรมการบริษทัฯ  กาํหนดใหมี้การทบทวนคู่มือ “ จรรยาบรรณ” เป็นประจาํทุกปี 
 

5.  วนัิย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ถือว่า จริยธรรมธุรกิจ เป็นวินัยอย่างหนึ� ง ซึ� งกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือเป็นการทาํผดิวนิยั ตามระเบียบ

วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มีหน้าที�ตอ้งปฏิบติัตามและส่งเสริมให้ผูอื้�นปฏิบติัตาม

จริยธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน โดยการกระทาํต่อไปนี� ถือเป็นการผดิจริยธรรม 

1. การไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน 

2. แนะนาํ ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้อื้�นไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน 

3. ละเลย เพิกเฉย เมื�อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมฯ   ในกรณีที�ตนทราบ 

4. ไม่ใหค้วามร่วมมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ขอ้เทจ็จริง 

5. การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมฯ  
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6. การลงโทษทางวนัิย 

            ตามระเบียบของบริษทั คาํตดัสินของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ถือเป็นอนั

สิ�นสุด ในกรณีที�มีการร้องเรียนบุคคลที�กระทาํผิดที�มีตาํแหน่งในระดบัผูบ้ริหารขึ�นไป คณะกรรมการตรวจสอบ     

มีหนา้ที�ในการรับเรื�อง หาขอ้มูล และตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ตามที�ไดรั้บแจง้ เพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ให้

ร่วมกนัพิจารณา และกาํหนดโทษตามที�เห็นสมควร  ดงันี�  
 

1. การฝ่าฝืนที�ไม่ร้ายแรง :   ผูบ้ริหารจะไดรั้บหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ� งจะระบุลกัษณะ

ของการฝ่าฝืนรวมทั�งขอ้มูลเหตุที�อาศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนั�น โดยให้โอกาสผูบ้ริหารดงักล่าว

โตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชา หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ให้นาํเสนอเรื�องดงักล่าว

ต่อคณะกรรมการวนิยัซึ� งแต่งตั�งโดยประธานเจา้หนา้ที�บริหารเพื�อพิจารณา และให้ถือคาํตดัสินของ

คณะกรรมการวินยัเป็นที�สิ�นสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั� งที�สอง หรือผูบ้ริหารไม่แกไ้ขความผดิจาก

การฝ่าฝืนในครั� งแรกตามที�ได้รับหนังสือเตือนนั�น ผูบ้ริหารดงักล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่าง

เคร่งครัด ซึ� งอาจรวมถึงการเลิกจา้งไดโ้ดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
 

2. การฝ่าฝืนร้ายแรง ซึ� งรวมถึงการฝ่าฝืนดงัต่อไปนี�  เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การ

เปิดเผยขอ้มูลความลบั หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ต่อบุคคลที�สาม และการกระทาํใด ๆ 

ที�เสื�อมเสียต่อเกียรติคุณของบริษทัฯ หรือปกปิดไม่รายงานขอ้มูล การหารือ หรือเอกสารสําคญัใด ๆ 

ต่อผูบ้งัคบับญัชา บริษทัฯ อาจพิจารณาเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จาํเป็นตอ้งออก

หนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

 

                                                     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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