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1. สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
ตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมานับตั้งแตการกอตั้ง บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2535 จนถึง
ปจจุบัน บริษัทไดดําเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบตอผูมสี วนไดสวนเสีย นับตั้งแต ผูถอื หุน ลูกคา คูคา คูสัญญา พนักงาน
ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งพนักงานของกลุมบริษัททุกทานจะตองมีสวนรวมในการปฏิบตั แิ ละรับผิดชอบ
เพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายในการดํารงคุณคาพื้นฐานดังกลาว
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ฉบับนี้ เปนการปรับปรุงจรรยาบรรณฉบับแรกซึ่งเริ่มใชเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2542 เพื่อ
อธิบายมาตรฐานความประพฤติที่บริษัทคาดหวังจากพนักงานทุกทานใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยไดกําหนดเนื้อหาเปน 2 ประเด็นหลัก คือ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และจริยธรรม
ทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังไดกําหนดหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมใหพนักงานปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ดวยความเขาใจ ยอมรับและศรัทธา อันเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหระบบจรรยาบรรณของเรามีประสิทธิผลยิ่งขึน้
ผมเชื่อมั่นวา การที่พนักงานของกลุมบริษัทประพฤติปฏิบัตอิ ยางถูกตองเหมาะสมตามแนวทางของ "จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ" จะทําใหบริษัทไดรบั การยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของในเรื่องจริยธรรมในการดําเนินงานตลอดไป

นายไกรสีห กรรณสูต
กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
12 กันยายน 2546

-2-

2. หลักการในการทําธุรกิจ
เรา ซึ่งในที่นี้หมายถึงบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุม ประสงคใหพนักงานทุกคน ทําความเขาใจ
และปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กําหนดไวในจรรยาบรรณของบริษทั ซึ่งไดจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับวิสยั ทัศน พันธกิจ และ
ความมุงมั่นของบริษัท เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจน และสะทอนใหเห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทในการ
เปนพลเมืองที่ดีของสังคม
วิสัยทัศน
เปนบริษัทไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้งใน
ประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน ดวยความมุงมั่นที่จะธํารงรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอมและการพัฒนาสังคม
ภารกิจ
- เปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจผลิตไฟฟาและสรางมูลคาใหแกผถู อื หุน
- มีความมั่นคงในการผลิตไฟฟา ที่มีคุณภาพที่เชื่อถือไดในราคาที่เปนธรรม
- ใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกร โดยมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและสงเสริมใหมี
ความกาวหนาในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน
- เปนสมาชิกที่ดขี องสังคมและใสใจตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
เรามุงมั่นที่จะเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
- รับผิดชอบตอผูถ ือหุนและผูมีสว นไดสวนเสียอยางเต็มที่ในการปกปองทรัพยสินและธํารงไวซึ่งชื่อเสียงของ
บริษัท
- รับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับความไววางใจ โดยมีวินยั ในการดําเนินงานและคํานึงถึงความเสี่ยงทั้งในปจจุบัน
และอนาคต
- มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนและโปรงใส
- ปฏิบตั ติ อ ผูที่เกี่ยวของกับบริษทั อยางเทาเทียมกัน และหลีกเลี่ยงความลําเอียงหรือสถานการณที่กอใหเกิด
ความขัดแยงแหงผลประโยชน
- มุงสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน และมูลคาในระยะยาวใหแกผถู อื หุน
- นําวิธีปฏิบตั ิที่เปนเลิศมาใชในการดําเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง
- ใหความใสใจตอชุมชนและอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
คานิยม
- เราจะประกอบธุรกิจดวยความซือ่ สัตยสุจริต มีจริยธรรม และคุณธรรม
- เราจะยึดถือการปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่บังคับใชอยางเครงครัด
- เราจะเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น
- เราจะใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบตอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- เราคาดหวังใหพนักงานทุกคนปฏิบตั ิหนาทีอ่ ยางมืออาชีพ และทํางานเปนทีม
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3. การรักษาจรรยาบรรณ
พนักงาน
จะตองปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณดวยความเขาใจ ยอมรับและศรัทธา ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงมิใหมีการประพฤติผดิ
จรรยาบรรณ ในกรณีที่พนักงานมีขอสงสัยสามารถสอบถามผูบ ังคับบัญชา และ/หรือ ฝายทรัพยากรบุคคล
การฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และกฎระเบียบของบริษัทจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ในกรณีที่
พนักงานรูเห็นการกระทําของผูอ ื่นที่มั่นใจวาผิดจรรยาบรรณใหรายงานตอคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดีผาน
เลขานุการคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาสั่งการ
คณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี
มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําหนังสือจรรยาบรรณ และปรับปรุงใหมีความเหมาะสมเปนประจําอยางนอยทุก 2 ป
รวมทั้งรับเรื่องรองเรียนและประเมินการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ผูบริหารทุกระดับ
มีหนาที่ในการ
- สงเสริมใหมีการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางที่ดี
- ถายทอดนโยบายวิธีปฏิบตั ิ รวมถึงรับฟงความเห็นอยางเปดกวางเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
- ฝกอบรมพนักงานใหมีความรับผิดชอบและจัดใหมีระบบการจัดการที่สอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมาย
และกฎระเบียบของบริษัท
- กํากับดูแลใหการปฏิบตั ิงานของหนวยงานเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ฝายทรัพยากรบุคคล หรือหนวยงานที่ดูแลทรัพยากรบุคคล
มีหนาที่รับผิดชอบชีแ้ จงใหพนักงานทราบถึงหนาที่ในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และการเตรียมใหกรรมการ
ผูจัดการใหญ/กรรมการผูจัดการ เปนผูมอบหนังสือจรรยาบรรณแกพนักงานเขาใหม
ฝายตรวจสอบภายใน
มีหนาที่สอบทานขอมูลเบือ้ งตนในกรณีมีเหตุเชื่อถือไดวาจะเกิดการฝาฝนกฎระเบียบและจรรยาบรรณ เพื่อ
รายงานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี
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4. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบของบริษัท
เราจะปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑตางๆ ของทางราชการรวมทั้งระเบียบขอบังคับของบริษัท พนักงาน
จะตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน การใชพนักงานหรือทรัพยสินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงคที่ผดิ กฎหมายเปนเรือ่ งตองหามโดยเด็ดขาด
4.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท
4.1.1
4.1.2
4.1.3

พนักงานจะตองปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษทั อยางถูกตองและครบถวน
การฝาฝนกฎหมาย มติผูถอื หุน มติคณะกรรมการ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของบริษัท โดยอาง
วาเปนการกระทําเพื่อเพิ่มผลกําไรใหแกบริษัทหรือเหตุผลอื่นใด มิใชเหตุผลที่จะพึงรับฟง
พนักงานจะตองปฏิบตั ิหนาที่ของตนดวยความซือ่ สัตยสุจริต โดยคํานึงถึงประโยชนอันชอบธรรม
ของบริษัท ถึงแมจะมีชองวางของกฎหมาย หรือชองวางของขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของ
บริษัทก็ตาม

4.2 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย และการเปดเผยขอมูลภายใน
4.2.1

4.2.2
4.2.3

4.2.4

พนักงานจะปฏิบัตติ ามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด ซึ่งรวมถึงการเปดเผย
ขอมูลตอผูถอื หุน และ/หรือตอสาธารณะโดยเทาเทียมกัน
การที่พนักงานใชขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะหรือตอผูถอื หุนทั่วไปเพื่อประโยชนใน
การซื้อขายหลักทรัพยเปนการสวนตน ถือวาเปนการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท
การเปดเผยขอมูลที่มีผลกระทบตอธุรกิจและราคาหุนจะตองไดรับความเห็นชอบกรรมการผูจัดการ
ใหญ โดยกรรมการผูจัดการใหญจะเปนผูดําเนินการหรือมอบหมายใหผูใดผูหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
การเปดเผยขอมูลดังกลาว
หนวยงานกลางที่เปนผูใหขอมูลแกสาธารณชนและนักลงทุนไดแก ฝายสื่อสารองคกรและนักลงทุน
สัมพันธและฝายเลขานุการบริษัท โดยหนวยงานที่เปนเจาของขอมูลมีหนาที่สนับสนุนขอมูล

4.3 การใชสิทธิทางการเมือง
4.3.1
4.3.2
4.3.3

เราสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตาม
กฎหมาย
หามมิใหพนักงานใชทรัพยสินหรือทรัพยากรของบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมเพื่อ
ประโยชนทางการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
พนักงานตองหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจทําใหเกิดความเขาใจวาบริษัทมีสวนเกี่ยวของหรือฝกใฝ
ทางการเมืองในพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
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5. จริยธรรมทางธุรกิจ
นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายแลว พนักงานทุกคนตองปฏิบัตติ ามหนาที่ตามหลักจริยธรรม ซึ่งเราถือวา การ
มีจริยธรรมทางธุรกิจ เปนทรัพยสินที่มีคายิ่งของบริษัท
5.1 ความรับผิดชอบตอผูถือหุน
5.1.1
5.1.2

5.1.3

เรามุงมั่นที่จะสรางความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถทีแ่ ทจริงเพื่อใหผูถอื หุนไดรบั
ผลตอบแทนที่ยั่งยืน จากการทํางานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัท
เราเคารพสิทธิของผูถอื หุนในการไดรบั ขอมูลที่จําเปนเพื่อประเมินบริษัทโดยเทาเทียมกัน และจะ
เปดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตามความจริง ตามที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด
เราจะปฏิบัตติ อ ผูถอื หุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ในการประชุมผูถอื หุน

5.2 การปกปองทรัพยสินของบริษัท
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4

5.2.5

ทรัพยสินของบริษัทหมายถึง สังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย เทคโนโลยี ความรูทางวิชาการ ขอมูล
สิทธิ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนทรัพยากรใด ๆ ของบริษัท หรือที่บริษัทมีสิทธิอยู
พนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะใชทรัพยสินของบริษัทอยางประหยัดและเกิดประโยชนแก
บริษัทอยางเต็มที่ และดูแลมิใหเสื่อมเสียสูญหาย
ขอมูลและเอกสารทางธุรกิจเปนทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท หนวยงานแตละหนวยงานตองกําหนด
ระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชั้นความลับของเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารดังกลาวใหถูกตอง
ครบถวนและสามารถตรวจสอบได
พนักงานจะตองจัดทําเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงิน และรายงานตาง ๆ ที่นําสงสวนราชการ
และบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดอยางรอบคอบและดวยความสุจริต และจะตองไดรบั การบันทึกตามวิธีการ
ทางบัญชีของบริษัทที่สอดคลองกับมาตรฐานที่กาํ หนด
พนักงานตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑทางบัญชี การเงิน และการควบคุมภายในอยางเครงครัด
ตลอดเวลา และตองแจงตอผูรบั ผิดชอบในหนวยงานหรือคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี หากพบ
ความผิดพลาดใด ๆ ในการปฏิบัติงาน

5.3 ระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
5.3.1 การสื่อสารขอความทางอิเล็กทรอนิกส
- การสื่อสารขอความทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดเปนทรัพยสินของบริษัท
- พนักงานตองระมัดระวังในการเปดเผยขอมูลดวยการสือ่ สารขอความทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
ขอมูลที่เปนความลับจะตองดําเนินการเขารหัสดวย
- พนักงานไมควรสื่อสารขอความทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อประโยชนสวนตัว ควรหลีกเลี่ยงการสง
จดหมายลูกโซหรือการติดตอสือ่ สารในทุกรูปแบบที่จะทําใหชื่อเสียงของกลุมบริษัทเสียหาย
และ หามเสนอขอความหรือเนือ้ หาซึ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
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5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

อินเตอรเน็ต
- เราสงเสริมใหมีการใชบริการอินเตอรเน็ตเพื่อการดําเนินธุรกิจ และเปนเครื่องมือแหงการเรียนรู
โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก
- พนักงานจะตองหลีกเลี่ยงเว็บไซตที่ผดิ กฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเวนที่จะ
เผยแพรขอมูลหรือเว็บไซตดังกลาวตอผูอ ื่น
- ถามีขอ สงสัยวาเว็บไซตใดที่ผดิ กฎหมายหรือละเมิดศีลธรรม ใหปรึกษาฝายระบบขอมูลบริหาร
การเขาถึงขอมูล
- พนักงานที่ไดรับมอบหมายเทานั้นที่มีสิทธิเขาถึงแฟมขอมูล ไมวาจะเก็บในรูปของแฟมขอมูล
คอมพิวเตอรหรืออื่นๆ
- หามพนักงานที่ไมไดรับมอบหมายเขาดู ทําซ้ํา เผยแพร ลบทิ้ง ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล
เปลี่ยนรหัสผาน หรือกระทําการอื่นใดที่ทําใหเกิดความเสียหาย
การใชสอื่ โทรคมนาคม
- เราจัดใหมีอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคม ไดแก โทรศัพท โทรสาร โทรศัพทมือถือ วิทยุตดิ ตาม
ตัว เปนตน เพื่อประโยชนทางธุรกิจ การใชเพื่อกิจกรรมสวนตัวสามารถทําไดตามสมควร
การใชซอฟทแวร
- พนักงานที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรตอ งลงลายมือชื่อรับรองวาจะไมนําซอฟทแวรที่ผิดกฎหมายมา
ใช

5.4 ความขัดแยงแหงผลประโยชน
5.4.1 พนักงานตองหลีกเลี่ยงการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนของบริษัทในการ
ติดตอกับคูคาและบุคคลอื่นใด
5.4.2 ระหวางที่ปฏิบัตงิ านใหบริษัทและหลังจากพนสภาพการปฏิบตั งิ านแลว พนักงานจะตองไมเปดเผย
ขอมูลที่ถอื วาเปนความลับของบริษัทเพื่อประโยชนแกผูใดทั้งสิน้ ไมวาจะเปนขอมูลอิเลคโทรนิกส
ขอมูลการเงิน การปฏิบตั ิงาน ขอมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท และ อื่นๆ
5.4.3 การที่พนักงานไปเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องคกรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะตองไม
ขัดตอประโยชนและการปฏิบตั หิ นาที่โดยตรง รวมทั้งตองไดรบั การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
กอน
5.4.4 ในกรณีที่พนักงานและบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวม หรือเปนผูถ อื หุนในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมี
ผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจตอบริษัท จะตองแจงใหกรรมการผูจัดการใหญ/
กรรมการผูจัดการทราบเปนลายลักษณอักษร
5.4.5 พนักงานตองไมกูยืมเงินจากคูคาที่บริษัทดําเนินธุรกิจดวย ยกเวนสถาบันการเงินเนื่องจากอาจมี
อิทธิพลตอการปฏิบตั ิหนาที่ในฐานะตัวแทนบริษทั
5.4.6 หามพนักงานจายเงินหรือมอบทรัพยสินของบริษัท แกผูใดโดยไมไดรับอนุมตั จิ ากผูมีอํานาจ
5.4.7 พนักงานตองอุทิศตนและเวลาใหแกกิจการของบริษัทอยางเต็มที่ ในกรณีมีความจําเปนตองทํางาน
อื่นเพื่อเพิ่มพูนรายไดหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเวลาทํางาน งานนั้นตองอยูใ นลักษณะดังตอไปนี้
- ไมฝาฝนกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
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-

ไมขัดตอผลประโยชนของบริษทั
ไมมีผลเสียถึงชือ่ เสียงหรือกิจการของบริษัท
ไมเปนการนําความลับของบริษทั ไปใช
ไมเปนการกระทบกระเทือนตองานในหนาที่ของตน

5.5 ความสัมพันธกับลูกคา
5.5.1
5.5.2

เราจะปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีตอ ลูกคาอยางเครงครัดและใหสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
และเชื่อถือได
เราจะใหคําแนะนําแกลูกคาในการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด

5.6 ความสัมพันธกับคูคาและคูสัญญา
5.6.1

5.6.2

5.6.3

เราประสงคที่จะใหการจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีมาตรฐาน ภายใตหลักการดังนี้
- มีการแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน
- มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูค าและคูสัญญา
- จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
- จัดใหมีระบบการจัดการและติดตามเพื่อใหมั่นใจวา มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอยาง
ครบถวน และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จายเงินใหคูคาและคูสญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน
เรามุงหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสญ
ั ญาที่มวี ัตถุประสงคชดั เจนใน
เรื่องคุณภาพของสินคาและบริการที่คูควรกับมูลคาเงิน คุณภาพทางดานเทคนิค และมีความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน
ั ญา
หามพนักงานรับผลประโยชนใดๆ เปนสวนตัวจากคูคาและคูสญ

5.7 การใหและการรับสินบน
5.7.1
5.7.2

หามมิใหพนักงานเรียก หรือรับประโยชนหรือทรัพยสินใดที่สอ ไปในทางจูงใจใหปฏิบตั ิ หรือละเวน
การปฏิบตั ิหนาที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม
พนักงานพึงละเวนการเสนอ หรือใหประโยชน หรือทรัพยสินใดแกบคุ คลภายนอกเพื่อจูงใจใหผูนั้น
กระทํา หรือละเวนการกระทําใดที่ผดิ กฎหมายหรือโดยมิชอบตอตําแหนงหนาที่ของตน

5.8 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
5.8.1

5.8.2

พนักงานควรหลีกเลี่ยงการใหหรือรับสิ่งของหรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือผูมสี วนเกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท เวนแตในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสมซึ่งผูรบั พึงพิจารณาและ
ปรึกษาคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขอคําแนะนําตามความเหมาะสม
หากพนักงานไดรับของขวัญในรูปของเงิน หรือสิ่งของที่พิจารณาวามีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท
หรือมูลคาที่ไมเหมาะสมใหแจงฝายตรวจสอบภายในทราบและสงคืน หรือพิจารณาดําเนินการตาม
ความเหมาะสม
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5.8.3

พนักงานควรหลีกเลี่ยงการใหหรือรับการเลี้ยงรับรอง ในลักษณะที่เกินกวาเหตุความสัมพันธปกติ
จากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวของกับงานของบริษัท

6. การบริหารทรัพยากรบุคคล
เราตระหนักในคุณคาทรัพยากรมนุษย และประสงคที่จะใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกร โดยมีบรรยากาศการ
ทํางานอยางมีสว นรวมและมีโอกาสกาวหนาในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน พนักงานจะไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมี
ความรูความสามารถอยางทั่วถึงและตอเนื่องเพื่อการสรางคุณคาและดํารงความเปนเลิศในธุรกิจ
6.1 ความเสมอภาคและโอกาสที่เทาเทียม
6.1.1
6.1.2

6.1.3
6.1.4
6.1.5

6.1.6

เราจะปฏิบัตติ อ พนักงานทุกคนดวยความเคารพในเกียรติและศักดิศ์ รี
เราจะคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใหดํารงตําแหนงตางๆ ดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ
ของแตละตําแหนงงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ และขอกําหนดอืน่ ๆที่จําเปนแกงานโดย
ไมมีขอ กีดกันเรือ่ ง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
เราจะกําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของ
งาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจายคาตอบแทนนั้น
เราจะสนับสนุนใหพนักงานไดรับการฝกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานกาวหนาในการทํางานตอไป
เราตระหนักวาการสื่อสารที่ดีจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
ดังนั้นเราจะสงเสริมใหพนักงานไดรบั แจงขาวสารที่เกี่ยวของอยูเสมอตามโอกาสอันควรและเทาที่จะ
ทําได
เราจะเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกข ในเรื่องคับของใจเกี่ยวกับการ
ทํางาน ซึ่งขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง และกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน

6.2 การลวงละเมิด
6.2.1 ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนใหเปนที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไมพึงกระทําการใด ๆ
อันเปนการไมเคารพนับถือผูบ งั คับบัญชา
6.2.2 พนักงานทุกคนตองไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดหรือคุกคามไมวาจะเปนทางวาจา หรือการ
กระทําตอผูอ ื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกายและจิตใจ
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7. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม
เรามุงมั่นที่จะใหพนักงานและชุมชนแวดลอมสถานที่ทํางานของเรามีความเปนอยูที่ดแี ละจะธํารงรักษาไวซึ่ง
สภาพแวดลอมที่ดี เราจะกําหนดวิธีปฏิบตั ิงานเพื่อใหมีความปลอดภัยในการทํางานตามขอกําหนดกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
7.1 ความปลอดภัยและสุขอนามัย
7.1.1 เราจะพยายามปองกันอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บปวยเนื่องจากงานอาชีพดวยความ
รวมมืออยางจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจํากัดและจัดการความเสีย่ งตอความปลอดภัยอัน
เกิดจากการดําเนินงานทางธุรกิจ
7.1.2 เราจะปฏิบัตติ ามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในเรื่องความปลอดภัยอยางเครงครัด และจะนํา
มาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทีน่ าเชื่อถือมาใชบังคับในกรณีที่ไมมีกฎหมายและ
ขอบังคับใชอยู
7.1.3 เราจะจัดใหมีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ การจัดทําระเบียบปฏิบตั ิ การวางแผนดําเนินการ และ
การฝกอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจและไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอในเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน เพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากเครื่องจักร วิธีการทํางาน หรือโรคภัย
ตางๆ
7.1.4 พนักงานที่รายงานตัวเขาทํางานโดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยูในระบบรางกายหรือมีฤทธิ์สุรา
หรือสารเสพติดอื่น ๆ ในระดับที่สามารถทําใหการปฏิบตั ิงานเสียหายได จะตองไดรับโทษทางวินัย
7.2 ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
7.2.1 เรามีนโยบายทีจ่ ะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสิง่ แวดลอม และจะปฏิบัติใหไดตามขอกําหนดตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเชน เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล เปนตน
7.2.2 กรณีที่ไมมีกฎหมายหรือระเบียบบังคับใช เราจะปฏิบัตติ อ สิ่งแวดลอมดวยความรับผิดชอบ โดย
- สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
- ประชาสัมพันธกับชุมชนในเรือ่ งเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณกบั หนวยงานอื่นเพื่อใหมีการรักษาสภาพแวดลอม และปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมอยางตอเนือ่ งและสม่ําเสมอ
- บริหารงานโดยมีเปาหมายในการปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทบทวนและ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนือ่ งและสม่ําเสมอเพือ่ ติดตามความกาวหนา และเพื่อให
แนใจวาบริษัทไดปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม
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8. ภาระหนาที่อันพึงปฏิบัติ
เราเชื่อมั่นวา พนักงานทุกทานจะใชความพยายามอยางที่สุดทีจ่ ะรักษาและปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณโดยสุจริตใจ และ
โดยไมหลีกเลี่ยง
เราจะตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของเปนระยะเพื่อใหแนใจวามีการปฏิบตั ิที่ถูกตอง และ
จะทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณนีอ้ ยางสม่ําเสมอเพือ่ ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
สุดทายนี้ ขอไดโปรดระลึกวาการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ดีเปนสิ่งที่ตองกระทําตอเนื่อง โดยตองยึดมั่น
ในมาตรฐานสูงสุดของความซือ่ สัตยสุจริตและความระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุมบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
1. ขาพเจาไดรับและอานขอความในจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานแลว
2. ขาพเจาเขาใจและจะยึดถือหลักการในจรรยาบรรณฯ เลมนี้ เปนหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงานดวยมาตรฐานขั้น
สูงสุด
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