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คู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

วสัิยทศัน์   

เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด าเนินงานอนัมีประสิทธิภาพ 

พนัธกจิ   

1)    สร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้ 

2)    ใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 

เป้าหมายการด าเนินงาน   

บริษทัมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนโดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานใหก้บัประเทศจาก
โครงการดา้นพลงังานท่ีหลากหลายดว้ยความเขม้แข็งของฐานเงินลงทุน และความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตร 
ในเครือท่ีพร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งย ัง่ยนื 
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ค่านิยมองค์กร (Core Value)  

 
 

ค านิยาม 

จรรยาบรรณ  ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติและขอ้ก าหนดเพื่อเป็นกรอบและ แนวทางให้พนกังาน
และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัในเครือยดึถือและปฏิบติัตาม 

บริษัท   บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษัทในเครือ  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลของบริษัทท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัและท่ีจะตั้งข้ึนในอนาคต 

กรรมการ  กรรมการของบริษทัและบริษทัในเครือ 

ผู้บริหาร  ผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป (หรือเทียบเท่า) ของบริษทัและบริษทัในเครือ 

พนักงาน  พนกังานและลูกจา้งท่ีปฏิบติังานเพื่อรับค่าจา้งจากบริษทัและบริษทัในเครือ 

 

 

 ปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัเกณฑต่์างๆ ของหน่วยงาน

ก ากบัดูแล ตลอดจนระเบียบปฏิบติัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

 มีการปฏิบติังานท่ีตั้งอยูบ่นจรรยาบรรณและศีลธรรมอนัดีต่อ

หนา้ท่ีของตนเองและสังคม 

 

 มีทิศทางในการท างาน แบ่งปันขอ้มูล และแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนั 

 กา้วผา่นอุปสรรคร่วมกนั 

 มีความรับผดิชอบในผลงานของ

ตนเอง 

 มีความเขา้ใจขอบเขตงานท่ี

รับผดิชอบของตนเองและของผูอ่ื้น  กระตือรือร้นและมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ 

 แบ่งปันความรู้และประสบการณ์อยา่งไม่มีเง่ือนไข 

 สามารถให้การโคช้และเปิดใจท่ีจะรับการถูกโคช้ 

 มีความรับผดิชอบและตระหนกัถึงความส าคญัใน

การพนัาความรู้ของตนเอง 
 เปิดใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

 กลา้ท่ีจะลองท าในส่ิงใหม่และเรียนรู้จาก

ความผดิพลาด 

 มุ่งมัน่อยา่งสม ่าเสมอท่ีจะคิดและท าใน

ส่ิงท่ีดีกวา่ 
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การปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

บริษทัและบริษทัในเครือ ยดึมัน่ในเจตนารมณ์การด าเนินธุรกิจท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการบริหารจดัการตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดมัน่ต่อคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษทัและบริษทัในเครือจึงมุ่งหมายให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัและบริษทัในเครือมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณฉบบัน้ี
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้ ง
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัในเครือยงัมีความรับผิดชอบในการเสริมสร้างบรรทดัฐานและ
วฒันธรรมให้ทั้งองค์กรเคารพ ตระหนักถึงความส าคญั และปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมถึงส่งเสริมให้
พนกังานปฏิบติัตามจรรยาบรรณดว้ยความเตม็ใจยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบติังาน และตอบสนองต่อประเด็น
ต่างๆ ตามจรรยาบรรณอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

การกระท าทีเ่ข้าข่ายเป็นการผดิจรรยาบรรณ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามและส่งเสริมให้
ผูอ่ื้นปฏิบติัตามจรรยาบรรณ โดยการกระท าดงัต่อไปน้ีถือเป็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายเป็นการผดิจรรยาบรรณ 

1. ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
2. แนะน า ส่งเสริม หรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ

เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบังานภายใตค้วามรับผดิชอบของตน
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขดัขวางกระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจริงท่ีอา้งว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
5. ด าเนินการตอบโตพ้นกังานท่ีรายงานขอ้สงสัยเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
6. การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เน่ืองจากการท่ีผูน้ั้นรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

ทั้งน้ี ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว้
นอกจากน้ีอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท าดงักล่าวมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการกระท าท่ีละเมิดหรือ
ฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
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บุคคลทีต้่องปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัและบริษทัในเครือ
2. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของบริษทัและบริษทัในเครือท่ีมีอยู่

ในปัจจุบนัและท่ีจะตั้งข้ึนในอนาคต
3. บุคคลภายนอกท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัและบริษทัในเครือเช่น ท่ีปรึกษา ตวัแทน คู่สัญญา และผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกภาคส่วน

ข้อพงึปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 

1. การปฏิบัติและความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น

1.1 บริษทัและบริษทัในเครือมีหน้าท่ีในการสร้างผลก าไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและ
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้นควบคู่ไปกบัหนา้ท่ีในฐานะหน่วยหน่ึงของ
สังคมท่ีจะตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยส านึกรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นองคก์รคุณภาพ
ท่ีมีการเติบโตอยา่งท่ีย ัง่ยนื 

1.2 บริษทัและบริษทัในเครือด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม รอบคอบระมดัระวงั 
และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 

1.3 บริษทัและบริษทัในเครือก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดอ้ยา่งโปร่งใสต่อผู ้
ถือหุ้น เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้งประกอบการตัดสินใจลงทุน 
ตลอดจนก าหนดแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในท่ีเคร่งครัด 

1.4 บริษัทและบริษัทในเครือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการบริหารงานและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัในเครือผา่นช่องทางต่างๆ ได ้

2. การปฏิบัติและความรับผดิชอบต่อพนักงาน

2.1 บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งเน้นพฒันาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทกัษะด้านต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่กบัส่งเสริมและยกระดบัจริยธรรม
ภายใตบ้รรยากาศการท างานแบบครอบครัวใหญ่ 

2.2 บริษทัและบริษทัในเครือก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการให้พนกังานทุกระดบัตามกฎหมาย 
โดยค านึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม และสามารถเทียบเคียงธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีมีขนาดใกล้เคียง
กนัได ้
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2.3 บริษทัและบริษทัในเครือค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน
บริษทัและบริษทัในเครือจึงก าหนดให้ปฏิบติังานตามมาตรการดา้นความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด
ทุกขั้นตอน และจดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัและชีวอนามยัอยา่งต่อเน่ือง 

2.4 บริษทัและบริษทัในเครือยึดถือปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานไทยและลาว และมาตรฐานการวา่จา้ง
แรงงานในระดบัสากล ตลอดจนหลกัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอยา่งเคร่งครัดและต่อเน่ือง 

2.5  ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือทุกคนตอ้งปฏิบติัตนตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
ในการท างานอย่างเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย์ สุจริต อุตสาหะ หมั่นเพียร และมุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งข้ึน มีทศันคติท่ีดี ให้ความเคารพผูอ้าวุโสและผูบ้งัคบับัญชา 
ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ละเวน้พฤติกรรมเส่ือมเสียและไม่เปิดเผย
ขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีไดรั้บทราบจากการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์  

3. การปฏิบัติและความรับผดิชอบต่อภาครัฐ

3.1 บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งมัน่ท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานภาครัฐ ปฏิบติัตามนโยบายและ
หลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรม และโครงการ

ต่างๆของหน่วยงานภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง 

4. การปฏิบัติและความรับผดิชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า

4.1 ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือทุกคนจะตอ้งปฏิบติังานโดยยดึหลกัเกณฑ์ตาม
กฎหมายและผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและบริษทัในเครือโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพอ้ง 

4.2 บริษทัและบริษทัในเครือตระหนักถึงความส าคัญในประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
ท่ีจะส่งผลทางออ้มต่อสังคม จึงมุ่งเน้นพฒันาระบบส่งไฟฟ้าให้กบัลูกคา้ทุกรายของบริษทัและ 
บริษทัในเครือให้สามารถไดรั้บไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการใหบ้ริการต่อไป 

4.3 บริษทัและบริษทัในเครือให้โอกาสแก่คู่คา้ และ/หรือ ผูจ้ดัหาสินคา้ทุกคนอยา่งเสมอภาคในการ
แข่งขนัทางการค้า และจะไม่เข้าแทรกแซงไม่ว่าทางใดๆ ท่ีจะท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าหรือ 
เอ้ือประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหน่ึงบุคคลใด โดยจดัใหมี้หลกัเกณฑใ์นการประเมิน และคดัเลือกคู่คา้
การแข่งขนัจากผูเ้สนอราคา และการคดัเลือกอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และมีมาตรฐานชัดเจน 
พร้อมจดัท าในรูปแบบสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 4.4 บริษทัและบริษทัในเครือก าหนดให้มีระบบการจดัการและการติดตามการปฏิบติัตามสัญญาของคู่
คา้และการปฏิบติังานของพนกังานกบัคู่คา้แต่ละราย เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตาม เง่ือนไขของ
สัญญาอยา่งครบถว้น เพื่อป้องกนัการทุจริต ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

4.5 บริษทัและบริษทัในเครือให้ความส าคญัในการพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ียงัยืนกับคู่ค้า 
ท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในคุณภาพดา้นเทคนิค คุณค่าของสินคา้ และบริการท่ีควบคู่กบัมูลค่าเงิน 
และมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

4.6 บริษทัและบริษทัในเครือมีนโยบายชดัเจนและส่ือสารให้พนกังานทุกระดบัทราบอยา่งต่อเน่ืองถึง 
แนวทางการปฏิบติังานท่ีจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้
ของบริษทัและบริษทัในเครือ 

4.7 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะตอ้งรีบด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อแจง้ให้ผูมี้หน้าท่ี
รับผดิชอบทราบเพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมทนักาล 

5. การปฏิบัติและความรับผดิชอบต่อเจ้าหนี้ 

 5.1 บริษทัและบริษทัในเครือยดึถือและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีทุกรายอยา่งเคร่งครัด 
และปฏิบติัการช าระหน้ีตรงตามก าหนดเวลา 

5.2 เปิดเผยขอ้มูล และ/หรือ รายงานทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และโปร่งใส 
ตามรอบระยะเวลาและการร้องขออยา่งเหมาะสมจากเจา้หน้ี 

5.3 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะตอ้งรีบด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อแจง้ให้ผูมี้หน้าท่ี
รับผดิชอบทราบเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมทนักาล 

5.4 บริษัทและบริษัทในเครือจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้า 
กบัเจา้หน้ีหรือบุคลากรของบริษทั 

6. การปฏิบัติและความรับผดิชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

 6.1 บริษทัและบริษทัในเครือยึดมัน่ตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเสมอภาคและโปร่งใสบนพื้นฐาน
ความถูกตอ้งตามกฎหมายและภายใตห้ลกัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  

6.2 บริษทัและบริษทัในเครือปฏิบติัตามบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนัและหลีกเล่ียง
วธีิการไม่สุจริตใดๆ เพื่อท าลายคู่แข่งทางการคา้ 

6.3 บริษทัและบริษทัในเครือไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต เพื่อให้ไดเ้ปรียบ 
ในการคา้กบัคู่แข่งทางการคา้ของบริษทัอยา่งเด็ดขาด 
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7. การปฏิบัติและความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

7.1 บริษทัและบริษทัในเครือด าเนินธุรกิจดว้ยความส านึกรับผิดชอบใน 3 ดา้นหลกัคือ ส่ิงแวดลอ้ม 
สังคมและธรรมภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) และยงัก าหนดนโยบายการ
ด าเนินโครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน
พลงังานใหก้บัประเทศ ควบคู่กบัการเติบโตขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

7.2 บริษทัและบริษทัในเครือด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมในระดบัสากล โดยมีการ
รายงานและการติดตามผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการจดัให้มีการฝึกอบรม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

7.3 ส่งเสริมให้ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือมีจิตส านึกท่ีดีและมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า
พร้อมกบัลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจ 

7.4 บริษัทและบริษัทในเครือตระหนักถึงความส าคัญในฐานะองค์กรพลเมืองท่ีดีของสังคม  
(Good Corporate Citizenship) ท่ีตอ้งให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมพฒันาชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ 
ท่ีบริษทัเข้าลงทุน รวมถึงในถ่ินทุรกันดาร เพื่อให้สังคม ชุมชนสามารถเข้าถึงปัจจยัพื้นฐาน 
ท่ีจ  าเป็นและสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และเปิดเผยขอ้มูลการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในนิติบุคคลอ่ืน ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับกรรมการและ
ผูบ้ริหารดงักล่าว รวมถึงรายงานให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบไดไ้ด ้

2. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัในเครือตอ้งหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและบริษทัในเครือกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการเก่ียว
โยงกนัตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยจดัให้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น รวมถึงปฏิบติัตาม
ขั้นตอนต่างๆ ต่อไป 

3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนั้น ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งงดออกเสียงและไม่
เขา้ร่วมประชุมในวาระดงักล่าว 
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. บริษทัและบริษทัในเครือก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจนและส่ือสารไปยงัพนกังานทุกคนของบริษทัและ
บริษทัในเครือในการท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั หรือการให้ และ/หรือ เรียกรับสินบน 
ทุกรูปแบบไม่วา่จะเป็นการด าเนินธุรกิจกบัภาคเอกชนหรือภาครัฐ รวมถึงสนบัสนุนให้มีการปฏิบติักบั
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัทุกภาคส่วนอยา่งเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎหมายและมาตรฐานการด าเนินงานท่ีดี 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน หรือบุคคลท่ีด าเนินการในนามของบริษทัและบริษทัในเครือต้อง 
ไม่เสนอ จูงใจ ให้สัญญาวา่จะให้หรือรับสินบนหรือส่ิงตอบแทนไม่วา่ทางใดๆ เพื่อให้มาซ่ึงทรัพยสิ์น
หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ใช่ทรัพยสิ์นโดยมิชอบแก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

การต่อต้านการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม 

1. บริษทัและบริษทัในเครือมีนโยบายหลีกเล่ียงพฤติกรรมใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการตกลงร่วมกนัระหวา่ง
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่แข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการสร้างอ านาจผูกขาดหรือจ ากดัการแข่งขนั 
ในตลาด  

2. ในการควบรวมธุรกิจบริษทัตอ้งพิจารณาและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดการผูกขาด 
ในตลาด หรือสร้างสภาวะการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม  

3. บริษทัหลีกเล่ียงการปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการใชอ้  านาจต่อรองทางการคา้เพื่อ
ก าหนดเง่ือนไขท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสหรือทางเลือกของคู่คา้ หรือพฤติกรรมการใชอ้  านาจเหนือตลาด 

สิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัต ิ

1. บริษทัและบริษทัในเครือตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนโดยค านึงสิทธิ 
ตามหลกัสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตลอดจนศกัด์ิศรี 
ความเป็นมนุษยโ์ดยไม่เลือกปฏิบติัตามความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา อายุ วฒันธรรม เพศ 
อุดมการณ์ทางการเมือง และความพิการ  

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ยอมรับและ
เคารพในความเห็นท่ีแตกต่าง นอกจากน้ี ห้ามกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการกดข่ีข่มเหงผูอ่ื้นทั้งกายและ
จิตใจ หรือใชค้วามรุนแรง หรือก าลงัประทุษร้าย 
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สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามยัในการท างาน 

1. บริษทัค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน โดยก าหนดมาตรการดา้น
ความปลอดภยัและชีวอนามยัในการท างาน  

2. บริษทัควบคุมให้โครงการไฟฟ้าปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ รวมถึง
หลกัเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัดพร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเพื่อให้เกิดความสมดุลและ 
การเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกบัการคงอยูข่องสภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

3. บริษทัใหค้วามส าคญัเร่ืองความรับผดิชอบต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และก าหนด
มาตรการป้องกันอนัตรายต่างๆ และก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการ ตลอดจนจดัใหมี้การส่ือสารและเผยแพร่ขอ้มูล 

4. บริษทัจดัให้มีเจา้หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการ
ท างานและส่ิงแวดล้อมในการท างานอย่างสม ่าเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. บริษทัยงัส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูรั้บเหมาโครงการ คูค้่า เขา้ร่วมอบรมและ 
จดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และจดัให้มีการประชุม  
เร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มกบัผูรั้บเหมาอยา่งสม ่าเสมอ 

6. บริษทัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบัพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือ และก าหนดให้
พนกังานใหม่ตอ้งตรวจสุขภาพก่อนปฏิบติังาน 

การรักษาความลบั และการใช้ข้อมูลภายใน 

1. กรรมการของบริษทัและบริษทัในเครือตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ 
และระมดัระวงั แบ่งแยกการด าเนินธุรกรรมส่วนตวัออกจากธุรกรรมบริษทัและบริษทัในเครือโดยตอ้ง
รักษาความลบัของบริษทัและบริษทัในเครือและไม่เปิดเผยโดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทั พร้อมยึดถือ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่รับ
เงิน ของขวญั และไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีการเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

2. บริษทัและบริษทัในเครือไดก้ าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลภายในตามความส าคญัเพื่อป้องกนัไม่ให้
ขอ้มูลท่ียงัไม่ถูกตอ้งครบถว้นหรือยงัไม่มีความแน่นอนร่ัวไหลออกสู่บุคคลภายนอก และก าหนดให้
การใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทและบริษัทในเครือต้องอยู่ภายในกรอบหน้า ท่ีและ 
ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น ส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนได้
เสียอ่ืนๆ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากบริษทัก่อนการเปิดเผยเพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ 
โดยมิชอบ 
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การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

1. บริษทัมีแนวปฏิบติัในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจและมี
ความชดัเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

2. นอกจากน้ี บริษทัส่งเสริมให้มีการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีกระบวนการติดตามและบริหาร
จดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ การรักษาความปลอดภยับนโลกไซเบอร์ รวมทั้งมาตรการรักษา 
ความมัน่คงของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหค้รอบคลุมการด าเนินงานและการบริหารความเส่ียง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มีนโยบายการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั 

นวตักรรมและการจดัการความรู้องค์กร 

บริษทัและบริษทัในเครือมีนโยบายให้ความส าคญัในการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นวิศวกรรมและการบริหาร
จดัการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้กบับุคลากรทุกระดบั บริษทัจึงให้ความส าคญัเลือกใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในโครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ีเขา้ลงทุน เพื่อให้
โครงการไฟฟ้าต่างๆ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีระบบการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัไดแ้ละ
ให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งย ัง่ยืน ในขณะเดียวกนัไดส่้งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพฒันาระบบการปฏิบติังานเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ท่ีจะช่วยต่อยอดระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

บริษทัและบริษทัในเครือยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัการองคค์วามรู้ขององคก์รโดยมุ่งเนน้พฒันา 3 มิติ คือ  
การรวบรวม :  จดัท าฐานขอ้มูลความรู้และคู่มือการปฏิบติังาน การฝึกอบรม และแผนการท างาน เพื่อ

ถ่ายทอดและใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การแลกเปล่ียน : ประชาสัมพนัธ์และสร้างการรับรู้ให้กบัพนกังานถึงช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 

ในการปฏิบติังาน เพื่อพนกังานสามารถส่งต่อองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ซ่ึงจะ
สามารถลดความผิดพลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแกปั้ญหา และจะสามารถมัน่ใจ
ไดว้า่องคค์วามรู้ดงักล่าวจะไม่สูญหายไปเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงผูป้ฏิบติังาน  

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ :  รวบรวมและจดัท าเป็นมาตรฐานการท างานใหม่ ซ่ึงจะสามารถวดัผลเชิงปริมาณ 
ท่ีเป็นรูปธรรม และกระตุน้ให้เกิดการคิดคน้องค์ความรู้ท่ีสามารถต่อยอดเป็น
นวตักรรมใหม่อยา่งสม ่าเสมอ  
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ทั้งน้ี บริษทัยงัคงตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัล าดบัการเขา้ถึงขอ้มูลภายในและขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 
ตามหลกัเกณฑ์การรักษาความลบั และการใชข้อ้มูลภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและ 
ระบบสารสนเทศ โดยจดัท าระบบเก็บขอ้มูลการเรียกดูและเปิดใชข้อ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลของบริษทัและ
บริษทัในเครือ 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษทัและบริษทัในเครือตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  
จึงได้จดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน (“whistleblower”) ถึงการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ หรือพฤติกรรมท่ีอาจสุ่มเส่ียงเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคลากร
บริษทัและบริษทัในเครือรวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนกังานและผูมี้ผูส่้วนไดเ้สีย
อ่ืน พร้อมก าหนดกลไกทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนและแนวทางปฏิบติัในการคุ้มครองผูแ้จง้
เบาะแสท่ีชดัเจน 

1. ช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

พนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือสามารถสอบถามหรือร้องเรียนเหตุการณ์ท่ีพิจารณาแลว้ว่าอาจ 
เขา้ข่ายเป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณไปยงับุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1)  ผูบ้งัคบับญัชา 
(2)  ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. กระบวนการด าเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

(1)  ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดว้ยตนเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมด าเนินการ 

(2) น าเสนอรายละเอียดดงักล่าวต่อผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อรวบรวมหลกัฐานและเสนอ
ต่อกรรมการผูจ้ดัการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความเหมาะสม และมีความเป็นธรรม เพื่อท าการสอบสวนขอ้ร้องเรียนดงักล่าว 

(3) คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐาน เก่ียวกับข้อร้องเรียน โดยการ
สัมภาษณ์และเอกสารหลกัฐานท่ีรวบรวมโดยส านกัตรวจสอบภายใน 

(4) คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ประมวลผล และตดัสินตามข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐาน 
รวมถึงพิจารณาแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสมทางวนิยัหรือทางกฎหมาย 
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(5) คณะกรรมการสอบสวนก าหนดมาตรการแกไ้ขหรือบรรเทาความเสียหายให้กบัผูรั้บผลกระทบ 
โดยค านึงถึงความเสียหายโดยรวม และจัดท ารายงานน าเสนอต่อกรรมการผู ้จ ัดการหรือ
คณะกรรมการเพื่อทราบ 

(6) คณะกรรมการส่งผลการพิจารณาและมาตรการเยียวยาผ่านผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในเพื่อ
แจง้ต่อผูร้้องเรียนหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

3. มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

 ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครองและเป็นธรรม โดยขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส  หรือ 
ขอ้ร้องเรียนจะเปิดเผยกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพิจารณาสอบสวนเท่านั้น และไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคล 
ท่ีไม่เก่ียวข้องหรือหัวหน้างานของบุคคลนั้นโดยเด็ดขาด เพื่อมิให้กระทบต่อความปลอดภยัหรือ 
สวสัดิภาพในการปฏิบติังานหรือการด ารงชีวิตประจ าวนั กรณีท่ีเล็งเห็นไดว้า่อาจเกิดความไม่ปลอดภยั
หรือเดือดร้อนเสียหายผู ้ร้องเรียนสามารถขอให้บริษัทและบริษัทในเครือก าหนดมาตรการ 
ความคุม้ครองหรือบริษทัและบริษทัในเครือจดัมาตรการคุม้ครองโดยมิตอ้งร้องขอ รวมถึงอาจมีการ
พิจารณาใหเ้พื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงักล่าวดว้ย 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
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